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  امللخص
  : احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، أما بعد 

فأدوات املعاين أُوتيت نصيباً من الدراسة العامة يف كُتب النحو، والدراسة املتخصصة     
  .يف كُتب أدوات املعاين 

حظّاً من العناية يف كُتب التفاسري ، وإعراب القـرآن الكـرمي ،              - أيضاً   -ونالت  
  . دميها وحديثهاوعلومه ، ق

، ومسيـت   )كَيـف   ( شاركة يف دراسة أداة االستفهام      وقد حِظيت بنصيٍب من امل    
، وهي  ) كَيف االستفهامية يف الدراسات النحوية وأوجه إعراا يف القرآن الكرمي           : ( الدراسة  

  : تقع يف فصلني 
  كَيف االستفهامية يف الدراسات النحوية  : الفصل األول

) بلْه( و) ى أن( ا ؟ وحكم العطف ا، وإتياناخلالف يف أصلها ، وهل يجازى : ناولت فيه ت
نصب االسم على املعية بعدها، وختمت الفصل حبكم حذْف فائها، والوقوف           مبعناها، وحكم   

  .عليها
              يف القـرآن الكـرمي ـ بينـت فيـه        ) كَيـف  (  ـ وهو أوجه إعراب  :ويف الفصل الثاين 

 أنها جاءت يف أكثر املواضع إما حاالً، وإما خرباً ،ويف آياٍت أُخر حتتمل اخلربية واحلالية، وبينت 
  .وما بعدها حاالً يف بعض اآليات ) كَيف ( اختالف النحويني يف وقوع مجلة 

 أُخـر يف     آياتٍ لرؤية، ويف لنظر وا وما بعدها يف آياٍت معلِّقةً ِفعل ا      ) كَيف  ( وقد جاءت مجلة    
، أو مفعوالً ثانياً، أو سادةً مسد        مفعوالً به على إسقاط حرف اجلر      ، أو حملّ نصٍب مقولَ القول   

  . املفعولني 
، يف القرآن الكرمي مفعوالً مطلقاً    ) كَيف  ( وبينت أنّ بعض النحويني ذهبوا إىل جواز أن تقع          

ـ أيضاً ـ يف آياٍت أن تقع شرطيةً غري جازمٍة ، وجوابها  وأجازوا يف آياٍت أن تقع بدالً، و  
  . حمذوف، ويف آياٍت أُخر أن تقع هي وما بعدها يف حملّ جزٍم جواب شرٍط مقدٍر أو مذكوٍر 

موضـعاً مل يحـذف     ) ثالثٍة ومثانني   ( يف القرآن الكرمي يف     ) كَيف  ( و قد جاءت      
  . مواضع ) مخسِة ( عاملها إالّ يف 

  .ا وباللّه التوفيق ، هو حسبنا وِنعم الوكيل هذ
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء وسيد املرسلني،           
  : أما بعد

فالقرآن الكرمي كالم اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه،              
 علـى تـدبره، وفهمـه،       - سبحانه - حبفظه، وحثّنا  - عز وجلّ  -وقد تكفّل اهللا  

  . ودراسته، ومعرفة علومه
وأكملُ العلماء من وهبه اهللا تعاىل فهماً يف كالمه، ووعياً          : " قال احلرالِّي   

عن كتابه، وتبصرةً يف الفرقان، وإحاطةً مبا شاء من علوم القرآن،ففيه متام شهوِد ما              
؛ إذْ يل بكرمي عنايته من خطأ الالعـبني    م، مبا يز  كتب اهللا ملخلوقاته من ذكره احلكي     

   .    )١( " فيه كلّ العلوم 
، وجبت العناية به    وملّا كانت علوم القرآن ال تحصى، ومعانيه ال تستقصى        

  .بالقدر املمكن 
فاعتىن السلف واخللف بدراسة كتاب اهللا عز وجلّ، وانكبوا عليه شرحاً،           

علم التفسري، والقـراءات،    :  ألنواع علوم القرآن، منها    ، واستنباطاً وتفسرياً، وبياناً 
           اآلي، والوجوه والنظائر، ومعرفة املكـي والرسم العثماين، وأسباب الرتول، وعد

 وآداب تالوته، وأحكامه، والناسخ     وجيه القراءات، والوقف واالبتداء،   واملدينّ، وت 
  .واملنسوخ، واحملكم واملتشابه

، وإعجازه، وإعرابـه، ومعرفـة      غريبه، وبالغته   مبعرفة - أيضاً   -واهتموا  
   . )٢( أدوات القرآن 
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وقد حظي النوع األخري من علوم القرآن ـ أعين به علم معرفـة أدوات     
، ت اليت اعتنت بكتاب اهللا تفسرياًالقرآن ـ بالنصيب األوفر من العناية يف الدراسا 

) إعـراب القـرآن     ( ، و   اءللفـر ) معاين القرآن   : ( ن ذلك وبالغةً ، وإعراباً ، م    
البيـان يف غريـب إعـراب       ( و  ،  للزجاج)  معاين القرآن وإعرابه     (للنحاس ، و    

  للعكـربي، ) التبيان يف إعراب القـرآن      ( أليب الربكات ابن األنباري ، و       ) القرآن
 )هر املاد   الن( و) البحر احمليط   ( ، و   مذاينّلله) الفريد يف إعراب القرآن ايد      (  و  

  ان األندلسياملصون   ( ، و أليب حي وغريهـا مـن كتـب         ) الدر ، للسمني احلليب
  .املتقدمني واملتأخرين 

 إالّ أنّ هناك فئةً من العلماء أفردوا بالتـأليف أداةً مـن أدوات املعـاين،               
وعكفوا أنفسهم على دراسة مواقعها يف كالم العرب، وكتاب اهللا عـزّ وجـلّ ،               

ها، واالحتجاج لكلّ موقٍع من مواقعها، وما دار بني العلماء          ومعرفة معانيها وتصرف  
  . يف بعضها من اخلالف

         اجيحـاس    ، )هـ٣٣٧(من هؤالء العلماء أبو القاسم الزجوأبو جعفر الن
ـ ٣٧٠(، وابن خالويـه     )الالمات  ( يف كتابيهما   ) هـ٣٣٨( كتـاب  ( يف  ) هـ

)    مقالـة كـالّ   ( يف ) هـ ٣٩٥(، وأمحد بن فارس )كتاب املاءات ( و) األِلفَات  
، )رسالة كالّ يف الكـالم والقـرآن   ( ، وأمحد بن رستم الطربي يف      )الالمات  ( و  

   القيسي م والوقف على كلّ         ( يف كتابه     ) هـ٤٣٧(ومكيشرح كالّ و بلى و نع
الياءات املشددات يف القـرآن وكـالم       ( و  ) واحدٍة منهن يف كتاب اهللا عز وجلّ        

،     )كتاب ِكـال وِكلتـا      ( يف    ) هـ٥٧٧( أبو الربكات ابن األنباري      ، و )العرب  
، وتقـي الـدين الـسبكي       )كتاب ما   ( و  )  كتاب لو   ( و   ) كتاب كَيف ( و  
)  نيل العال يف العطف بـال       ( و  ) أحكام كُلّ وما عليه تدلّ      ( يف كتبه   ) هـ٧٥٦(
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ن النجـدي احلنبلـي     ، وعثمـا  ) كشف القناع يف إفادة لـوال االمتنـاع         ( و  
  ) . كشف الضو عن معىن لو ( و ) أي املشددة ( يف رسالتيه ) هـ١٠٩٧(

، ) لعلّ يف القـرآن الكـرمي       ( ومن املعاصرين زين كامل اخلويسكي يف           
  . وغريهم ) أي املشددة بني أقوال النحاة ونصوص التراث ( وحممد الباتل يف 

ببت أن يكون يل نصيب من  املـشاركة يف       وبناًء على ما سبق إيراده ، أح        
كَيـف  ( دراسة أداٍة من أدوات املعاين ، فوقع ـ بعد مشيئة اهللا ـ االختيار على   

، حيث إني قرأت أحكامها يف كُتب أدوات املعاين ، فرأيت أنهـا             ) االستفهامية  
  .ه إعراا جديرةٌ بالدراسة يف كُتب النحو مع ربطها بالقرآن الكرمي ؛ ملعرفة أوج

وكنت أَحسب أنين سباق إىل هذه الدراسة لكن لدى استقرائي إعراب   
 yy : قوله تعاىل yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 ss ss???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 〈 ] البيان يف غريب ( يف كتاب ]٢٨: البقرة

، وجدته يذكر يف خامتة ) هـ٥٧٧(أليب الربكات ابن األنباري ) إعراب القرآن
 ها ما نصويف :  ( إعرا ) فطويلٌ ، وقد أفردنا فيه كتاباً ) كَي كالم . (  

:       إالّ أنه مل يصل إلينا كبعض كُتبه، وتبادر إىل ذهين صـدق مـن قـال                   
  ) . كم ترك األول لآلِخِر : ( ، وحقيقة القول )ما ترك األول لآلِخِر شيئاً ( 

 ملَلَ ، وعقدت العـزم      حينئٍذ واصلت البحث جبدٍّ ومهٍّة الكَللَ فيهما وال         
يف كُتب النحـو ، والـصرف ، وأدوات املعـاين ،              ) كَيف  ( على تتبع أحكام    

  . والبالغة ، وعلوم القرآن 
وتتبعت ـ أيضاً ـ أوجه إعراِبها يف كُتب التفاسري ، وإعـراب القـرآن      

  .الكرمي قدميها وحديثها 
 أقف عليه باهلين اللين ، أو وافتين حمض         واهللا يشهد أنّ مجع املادة العلمية مل        

  . الصدفة ، بل كان ذلك مثرة اطالٍع واستقراٍء للكُتب على مدار أشهٍر 
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:        وبعد أنْ فرغت من مجع املادة العلمية ودراسـتها ، مسيـت الدراسـة                 
،    ) مي  كَيف االستفهامية يف الدراسات النحوية وأوجه إعراا يف القـرآن الكـر           ( 

  : وهي تقع يف فصلني 
  

  يف الدراسات النحوية) كَيف (:الفصل األول
  وفيه مثانية مباحث

  ) . كَيف (  اخلالف يف أصل : املبحث األول
  ؟ ) كَيف (  هل يجازى بـ : املبحث الثاين

  ) . كَيف (  اخلالف يف حكم العطف بـ : املبحث الثالث
  ) . كَيف ( مبعىن )  أَنى ( إتيان : املبحث الرابع

  ) . كَيف ( مبعىن ) بلْه (  إتيان : املبحث اخلامس
  ) . كَيف (  نصب االسم على املعية بعد : املبحث السادس

   . ) كَيف (حذْف فاء :  املبحث السابع
  ) . كَيف (  الوقف على : املبحث الثامن

  

   يف القرآن الكرمي)كَيف(أوجه إعراب :  الفصل الثاين
  وفيه أحد عشر مبحثاً

   . خرباً)  كَيف (وقوع  : املبحث األول
  . حاالً ) كَيف (  وقوع : املبحث الثاين

  . وما بعدها حاالً ) كَيف (  وقوع مجلة : املبحث الثالث
   .  واحلاليةحتتمل اخلربية) كَيف  ( : املبحث الرابع
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  . وما بعدها معلِّقةً ِفعلَ النظر والرؤية ) كَيف ( ة  وقوع مجل: املبحث اخلامس
  . وما بعدها حاالً ) كَيف (  وقوع مجلة : املبحث السادس

  . مفعوالً مطلقاً ) كَيف (  وقوع : املبحث السابع
  . بدالً ) كَيف (  وقوع مجلة : املبحث الثامن
   . شرطيةً )كَيف (  جميء : املبحث التاسع

  . وما بعدها جواب شرٍط ) كَيف (  وقوع مجلة : ث العاشراملبح
  ) . كَيف (  حذْف عامل : املبحث احلادي عشر

  
اللّه أسألُ أن يكتب لنا أن نعمل ، وأن يكتب لنا القبـول فيمـا        : وختاماً  

وِنعم نعمل يف الدارين ، فإنه ال ينفع العبد إالّ ما من بقبوله ، هو موالنا ِنعم املوىل                  
  .النصري 

        
  

  �   �   � 
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        الفصل األول

)فة) كَيحوييف الدراسات الن  
   وفيه مثانية مباحث

  ) كَيف ( اخلالف يف أصل : املبحث األول
، ويستفهم ا عن كلّ حاٍل ، واألحـوال         ) كَيف  ( من أمساء االستفهام    

اً يتضمن مجيع األحوال ،     امساً مبهم ) كَيف  ( أكثر من أن يحاط ا ، فجاؤوا بـ         
  . كَيف زيد ؟ أغىن عن ذكر ذلك كلّه : فإذا قلت 

وهي اسم مبين لشبهها باحلرف يف املعىن ؛ إذْ تـضمنت معـىن حـرف               
،  والدليل على ذلك وجوب اقتران اهلمـزة بالبـدل            ) اهلمزة  ( االستفهام ، وهو    
    كَيف زيد ؟ أصحيح أم سقيم ؟ : منها ، إذا قلت 

وبنيت على حركٍة فراراً من التقاء الساكنني ، وكانت احلركـة فتحـةً ؛            
  . )٣(ألنها أخف ، والنطق ا بعد الياء الساكنة أسهلُ 

وهو اسم ، فزال اإلعراب عنه ملّا استفهم به وضارع          : " قال ابن خالويه      
  . فتحوا الفاء احلروف ، فوجب أن يسكَن آخره ، فلما التقى يف آخره ساكنان 

فهالّ حركوه بالكسر اللتقاء الساكنني ؛ إذ هو أكثر يف كـالم            : فإن قيل     
  العرب ؟ 

أيـن ،  : كرهوا الكسر مع الياء ، والفتح أكثر يف مثل ذلك ، حنو     :  فقُلْ  
   .)٤(" وحيثَ ، حكاه اخلليل وسيبويه 

 غري ظرف أم    ، أهي اسم صريح   ) كَيف  ( وقد اختلف النحويون يف أصل      
  أنها ظرف ؟ 
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      ها ظرفوذهب أبو احلسن األخفش والسريايفّ        )٥( ذهب سيبويه إىل أن ، 
   . )٦(إىل أنها اسم غري ظرٍف 

  د إنّـل أحـمل يق: ٍك ما معناهقال ابن مال: " اٍم األنصاري ـقال ابن هش
 )ف؛ إذ ليست زماناً وال مكانا     ) كَيها ملّا كانت     ،ظرفر بقولك  ولكنفست :

على أي حاٍل ؛ لكوا سؤاالً عن األحوال العامة ، سميت ظرفاً ؛ ألنهـا يف تأويـل      
  " . اجلار وارور ، واسم الظرف يطلق عليهما جمازا 

ويؤيده اإلمجاع ، علـى     : " واستحسن كالمه ابن هشام األنصاري ، وقال        
 م سقيم ؟  بالرفع ، وال يبدل  املرفوع من          كَيف أنت ؟ أصحيح أ    : أنه يقال يف البدل     

   . )٧(" املنصوب 
 هذا االدعاء واالستحسان غري مسلٍَّم به ؛ ألنّ سيبويه نص على ظرفيتـها ،             

:  أي حٍني ؟ وأما حيث    : أي مكاٍن ؟ ومىت     : على أي حاٍل ؟ وأين    : وكَيف" : فقال  
   . )٨( "ظروفاً  زيد ، وهذه األمساء تكونهو يف املكان الذي فيه : فمكانٌ، مبرتلة قولك

.  )١٠( ووافقهما الزخمشري  ، )٩( املربد-أيضاً-وممن ذهب إىل القول بظرفيتها    
  : جمرى الظروف ، فقال ) كَيف (  ابن الشجري السبب يف إجراء وقد أبان

به  الظروف لالستفهام ا عن احلـال، واحلـال تـش          يف) كَيف  ( وإنما عدوا   " 
كَيـف زيـد    : ؛ ألنها عبارةٌ عن اهليئة اليت يقع فيها الفعل ، ولذلك تقول             الظرف

) كَيف( أين زيد قائماً ؟ فينوب      : على أي هيئٍة جلوسه، كما تقول     : ساً ؟ أي    جال
   . )١١(" مناب اسم الفاعل يف نصب احلال ، كنيابة أين 

ن األخفـش ، والـسريايفّ ،       كأيب احلـس  ) كَيف  ( وأما القائلون بامسية    
   : تها باألدلّة التاليةامسيومجهور النحويني ، فقد استدلّوا على 

إما أن تكون امسـاً ، أو فعـالً ، أو حرفـاً ،              ) كَيف  (  ال ختلو     :األول
كَيف   : فانتفت أن تكون حرفاً ؛ ألنها تفيد مع االسم املفرد ويكون كالماً ، حنو               
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 يفيد مع االسم إالّ يف باب النداء ، وليس هذا بنـداٍء ، وإنمـا                أنت ؟ واحلرف ال   
يا زيد ، مع كلمٍة واحدٍة باعتبار اجلملة املقدرة         : وقعت به الفائدة يف النداء ، حنو        

  . ال باعتبار احلرف مع كلمٍة واحدٍة 
؟ كَيف أصبحت   :دخوهلا على األفعال واتصاهلا ا، حنو     وانتفت أن تكون فعالً ؛ ل      

 ه ال يفيد وال يكون منهما كالموالفعل ال يدخل على الفعل ؛ ألن .  
س يف األفعال   ، ولي بسكون العني ) فَعل  ( على زنة   ) كَيف( فإنّ   -أيضاً-و   

  . مساً ا، تعين أن تكون و فعالً، أفاً، فلما انتفى أن تكون حرفعلٌ على هذه الزنة
 ،إما مرفوعـاً  ) كَيف  ( دل من ن الب ، فيكو  جواز إبدال االسم منها    :الثاين    

كَيف سرت ؟ أراكبـاً  : كَيف زيد ؟ أصحيح أم سقيم ؟ وإما منصوباً ، حنو        : حنو  
اسم ملا أُبدل منها االسم ، ولو كانت ظرفاً ملا كان           ) كَيف  ( أم ماشياً ؟ فلوال أنّ      

كَيف سرت ؟ أعلى    : ل  البدل منها إالّ جمروراً مبثل ما تضمنته ، فكان جيب أن يقا           
سقٍم ؟ كمـا جيـب أن    يف زيد ؟ أعلى صحٍة أم على ركوٍب أم على مشٍي ؟ وكَ     

  أين كنت ؟ أ يف الدار أم يف املسجد ؟: يقال 
فلما مل يِجب أن يقال ذلك بل أبدلوا منها بدون حرف جرٍّ ، علم أنهـا                  

    .ليست ظرفاً ؛ ألنّ البدل يساوي املبدل منه يف جنسه 
 وذلك أنها تـدلّ علـى       داخلةٌ حتت حد االسم ،    )  كَيف (  أنّ : ثالثال  

  .معىن يف نفسها وال تدلّ على زمان ذلك املعىن 
:  جتاب باالسم ، واجلواب على وفق السؤال ، وذلك قوهلم            أنها :  الرابع  

نها سـؤالٌ   صحيح ، أو مريض ، أو غين ، أو فقري ، وذلك أ            :  كَيف زيد ؟ فيقال     
  .عن احلال ، فجواا يكون حاالً 

علـى  : وا  دخول حرف اجلر عليها ، فقد حكي عن العرب أنهم قـال             :اخلامس  
انظـر  :  عن بعض العرب أنهم قالوا - أيضاً-وحكى قُطرب كَيف تبيع األمحرين ؟  
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ـ                ذوذه يف  إىل كَيف يصنع ؟ فأدخلوا عليها حرف اجلر ، فدلَّ على أنها اسم مع ش
   . )١٢(االستعمال 

، وأما الدليل   األدلّة األربعة اُألول  ) كَيف  (  والتعويل يف الداللة على امسية              
 علّـة   ، وبـين   فقد حِكم عليه بالشذوذ    - وهو دخول حرف اجلر عليها     -اخلامس  

 منـه   كرمت فِلم امتنعت  فإذا كان امساً على ما ذ     : فإن قيل : " ذلك ابن يعيش، فقال   
  ، و إىل أين ؟ من أين: عليه كما دخلت على أين، إذا قلت، ومل تدخل حروف اجلر

،  األمكنة ونائبةً عن الَّلفظ ـا      ملَّا كانت سؤاالً عن   ) أين  ( أنَّ  : فاجلواب  
من السوق، ومـن    : نوب عنها مما تدخلها حروف اجلر، فتقول      وكانت األمكنة امل  

  . جاز أن تدخل على ما ناب عنها وقام مقامها ، اجلامع، وإىل السوق، وإىل اجلامع
حوال ال تدخل عليهـا     ، واأل فإنما هي سؤالٌ عن األحوال     ) كَيف( وأما    

ن سقيٍم ؟ فكـذلك سـائر       أمن صحيٍح ؟ وال أم    : حروف اجلر، أال تراك ال تقول     
   . )١٣(" ناب عنه  كما مل تدخل على ما) كَيف ( ، فلم تدخل على األحوال
، واألخفـش   )كَيـف   ( رة هذا اخلالف بني سيبويه القائل بظرفيـة         ومث  

   : ثالثة أموٍروالسريايفّ القائلني بامسيتها خلّصه ابن هشاٍم األنصاري يف 
أنّ موضعها عند سيبويه نصب دائماً ، وعندمها رفْع مع املبتدأ ،             : أحدها  

  . نصب مع غريه 
يف أي حـاٍل ، أو علـى أي حـاٍل ،            : ه  أنّ تقديرها عند سيبوي    : الثاين  

كَيـف  : كَيف  زيد ؟ أصحيح زيد ، وحنوه ، ويف حنو            : وعندمها تقديرها يف حنو     
  . جاء زيد ؟ أراكباً جاء زيد ، وحنوه 

وحنوه ،  ) على خٍري   : ( أنّ اجلواب املطابق عند سيبويه أن يقال         : الثالث  
علـي  : أي) خٍري عافاك اُهللا     ( -يف أصبحت ؟    كَ: له   وقد قيل    -وهلذا قال رؤبة    
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: قيـل   أُجيب على املعىن دون اللفـظ ،          خٍري ، فحذف اجلار وأبقى عمله ، فإن         
   . )١٤(صحيح ، أو سقيم ، وعندمها على العكس 

  ؟ )  كَيف (هل يجازى بـ : املبحث الثاين
جازى ا مطلقاً ،    ي) كَيف  ( ذهب الكوفيون وقُطرب من البصريني إىل أنّ        

كما يجازى مبىت  ما ، وأينما ، وما أشبههما من كلمات اازاة ، فيجزمون ـا                 
   . )١٥(كَيف تكن أكن : قياساً ال مساعاً عن العرب ، حنو 

فيجـازى ـا ،       ) مـا   ( واشترط الزجاجي يف اجلزم ا أن يضم إليهـا          
   . )١٦(كَيفَما تصنع أصنع : كقولك 

، مثـل  ) مـا  ( م قد وصلت بـ   إذا رأيت حروف االستفها   : " قال الفراء 
كانـت  ) أيا ما تدعوا    ( أينما ، ومىت ما ، وأي ما ، وحيثما ، وكَيفَما ، و              : قوله

ـ   . جزاًء ومل تكن استفهاماً      كان األغلب عليها االستفهام ،     ) ما  (  فإذا مل توصل ب
  . )١٧(" وجاز فيها اجلزاء 
 االسـتفهام ،    ن أجاز اازاة ا أنها مشاةٌ لكلمات اـازاة يف         وحجة م 
  . احلال ، وأين سؤالٌ عن املكان ، إىل غري ذلك  فكَيف سؤالٌ عن

    ازاة، فمعىن   وأنّ معناها كمعىن كلمات ا )     أكـن فَما تكنكَي( :  يف أي
  . كن أكن يف أي مكاٍن ت) : أينما تكن أكن ( حاٍل تكن أكن ، ومعىن 

ما يجازى به يف االستفهام ، ويف معـىن اـازاة،           ) كَيف  ( فلما شات   
   . )١٨(وجب أن يجازى ا كما يجازى بغريها من كلمات اازاة 

ازى ا ، وأبـوه ، قـال        وأما البصريون فقد ذهبوا إىل أنه ال جيوز أن يج         
هي مستكرهةٌ ،   : تصنع أصنع ، فقال     كَيف  : وسألت اخلليل عن قوله     : " سيبويه

على أي حـاٍل    : وليست من حروف اجلزاء ، وخمرجها على اجلزاء ؛ ألنّ معناها            
 أكن ١٩(" تكن( .   
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إنه ال جيوز اـازاة     : إنما قلنا   : واحتج البصريون على الكوفيني بأن قالوا       
  :  لستة أوجٍها 

من اازاة ؛ ألنّ حروف اجلزاء اليت       ) ف  كَي(  إنما امتنعت    :الوجه األول  
يستفهم ا كانت استفهاماً قبل أن تكون جزاًء ، والدليل على تقدمي االسـتفهام              

 :    ومتكّنه أنّ االستفهام يدخل على اجلزاء ، كدخوله على سائر األخبار ، فتقـول             
  . )٢٠(، وال يدخل اجلزاء على االستفهام أ إنْ تأتين آِتك ؟  وحنوه

؛ االستفهام قَصرت عن سائر أخواا من حروف      )كَيف(أنّ :الوجه الثاين   
 كَيـف زيـد ؟     : ؛ ألنها سؤالٌ عن احلال ، فيقـال       ألنّ جواا ال يكون إالّ نكرةً       

  . الصحيح : ، وال تقول صحيح: فتقول
ب  جتا ، وتارةً  االستفهام فتجاب تارةً باملعرفة    وأما سائر أخواا من حروف       

أي النـاس عنـدك ؟      :  ويقال ،خري ، أو اخلري   : عندك ؟ فتقول    ما  :  فيقال بالنكرة  
  . رجلٌ يعجبك ، أو زيد : فتقول

قع مثّ رأيت أنه ما كان من حروف االستفهام متمكناً ي         : " قال ابن السراج     
اخلالصة تقـع علـى املعرفـة       ؛ ألنّ حروف اجلزاء     على املعرفة والنكرة جوزي به    

  . وِإنْ يأتين رجل أعطه  ِإنْ يأتين زيد آته ،: قول، تكرةوالن
نى ، وذلـك إذا قلـت يف        ومىت ، وأَ  من ، وما ،وأي ، وأين ،      : لكفكذ   

كذلك كلّ مـا    ، و زيد، أو رجلٌ، أو امرأةٌ    :  عندك ؟ جاز أن تقول     من: االستفهام
  . ذكرنا من هذه احلروف

: كَيف زيد ؟ فيقـال    : ك  ، وذلك قول  رةفحق جواا النك  ) كَيف   ( وأما   
   . )٢١(" ؛ ألنها حالٌ ، واحلال نكرةٌ وال أخوكالصاحل ،: أو فاسد، وال يقال صاحلٌ،

فلما قَصرت عن أحد األمرين ضعفَت عن تصريفها يف مواضع نظائرها من               
   . )٢٢(اازاة 
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رط بكوا ال يكـون  قَصرت عن أدوات الش) كَيف ( أنّ  : الوجه الثالث    
  . كَيف جتلس أجلس : الفعالن معها إالّ متفقني ،  حنو 

، أجلس ، وخمـتلفني   مىت جتلس       : ومع األدوات قد يكون الفعالن متفقني ، حنو          
   .  )٢٣(مىت جتلس أركب : حنو 

 مع كوا امساً ؛ ألنـه ال      ) كَيف  (  إنما مل جيز اازاة بـ       :الوجه الرابع    
من يف  الدار ؟ ومـا       : كَيف يف الدار ؟ كما يقال       : جيوز اإلخبار عنها ، فال يقال       
  . عندك ؟ على االبتداء و اخلرب 

كَيف ضربته ؟ واهلاء تعـود      : يعود إليها ضمري، فال يقال     ال   -  أيضاً -و     
  ) . كَيف ( إىل 

جوز اإلخبار عنها ،    ، في ) من ، وما ، وأي ، ومهما        ( وأما سائر أخواا       
يف ذلك عن نظائرهـا ضـعفَت عـن    ) كَيف ( ويعود إليها ضمري ، فلما قَصرت      

   . )٢٤(تصريفها يف مواضع نظائرها من اازاة 
أن يـضطر إىل    األصل يف اجلزاء أن يكون باحلرف ، إالّ         : الوجه اخلامس   

، فينبغي أالّ يجازى ا ؛      ازاة ا  ضرورةٌ تدعو إىل ا    ومل تكن ثَم  استعمال األمساء ،  
يف أي حال تكن أكـن ؟       : إذا قال   ها ، أال ترى أنّ القائل       ألنا وجدنا أياً تغين عن    

   . )٢٥(كَيف تكن أكن ؟ : فهو يف املعىن مبرتلة 
إنها أشبهت كلمات اازاة يف االسـتفهام ،        : أنّ قوهلم   : الوجه السادس   

كَيف تكن أكـن ؟     : ات اازاة ، أال ترى أنك إذا قلت         وإنّ معناها كمعىن كلم   
على أي حاٍل تكون أكون عليه ، فقد ضمنت له أن تكـون علـى               : كان معناه   

وهذا باطلٌ ؛ ألنه يلزم أن يكون علـى   " :كلِّها ، قال ابن عصفور أحواله وصفاته  
ص الوصف الذي التزم    مجيع أحواله ، وهذا يستحيل إالّ أن يقترن بالكالم قرينةٌ تخلّ          

   . )٢٦(" كَيفَما يكن من قام أكن : إىل تساويه فيه ، مثل 
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 يجيزون اـازاة  ويني الـمهور النحـأنّ ج:  وخالصة القول يف املسألة     
: ، والكوفيون يجازون ا ، قال ابن السراج         لألوجه اليت سبق ذكرها   )كَيف  ( بـ  

ولو جازت العرب   يف حروف اجلزاء ،     )   ف ، وكَيفَما    كَي( والكوفيون يدخلون   " 
   . )٢٧( "ا التبعناها 

  ) كَيف ( بـ فاخلالف يف حكم العط: املبحث الثالث
  هل جيوز العطف ا ؟ ) كَيف ( اختلف البصريون والكوفيون يف    
 مل: ، وقال ابن بابـشاذ      ) كَيف  ( ذهب الكوفيون إىل جواز العطف بـ          

ـ    مـا مـررت    : بعد النفي إالّ هشام وحده ، حنو        ) كَيف  (  يذهب إىل العطف ب
  . بزيٍد فكَيف عمرٍو 

ال جيـوز بـشيٍء مـن حـروف     وذهب البـصريون إىل أنّ العطـف        
  . )٢٨(االستفهام

مـا أكلـت حلمـاً    : أما الكوفيون فاستدلوا على ذلك بأنّ العرب تقول          
  .  حلم فكَيف شحمٌ فكَيف شحماً ، وما يعجبين

جميء االسم الذي بعد هذه األداة من اإلعـراب علـى حـسب    : وقالوا     
   . )٢٩(  على أنها للعطفإعراب االسم املتقدم دليلٌ

      ٣٠(: وقال ابن هشام األنصاري( "     ّأن زعم قوم )  فتأيت عاطفـةً ،    ) كَي
  : وممن زعم ذلك عيسى بن موهب ، وأنشد عليه 

           هقَنات تِء الناألباعِد      إذا قَلَّ مالُ املر فىن فكَيانَ على اَألدوه  "  
وقد رد سيبويه على الكوفيني بأنّ ما استدلّوا بـه رديٌء ال تـتكلم بـه                 
العرب ، وأنّ يونس زعم أنّ اجلر خطأٌ ، وألزم سيبويه من أجاز العطـف بـأين                 

     جيز العطف بِلمأن ي ، ففقال     وكَي ، ا  : "  وكموأم :      ـفبرجـٍل فكَي ما مررت
  . هو مبرتلة أين : امرأٍة ، فزعم يونس أنّ اجلر خطأٌ ، وقال 



  ٢٨٣                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

، ومـا   ما مررت بعبد اهللا فِلم أخيه     : ومن جر هذا فهو ينبغي له أن يقول            
           فِلم مـررت بأخيـه ، وفكـم لقيـت             : لقيت زيداً مرةً فكم أبا عمرٍو ؟ تريد         

   . )٣١(" أبا عمرٍو؟
ور إىل أنّ هـذا     وأما اجلواب عن استدالل الكوفيني فقد ذهب ابن عصف           

؛ ألنها لو كانت للعطف لعطفت املخفوض على املخفـوض ؛           خطأٌ" االستدالل  
ألنه مل يوجد من حروف العطف ما يعطف املرفوع واملنـصوب ، وال يعطـف               

  . املخفوض 
فكَيـف    :  مررت برجٍل فكَيف بامرأٍة ؟ وال يقولـون          ما: وهم يقولون      

امرأٍة ؟ فدلّ ذلك على أنها ليست بعاطفٍة ، وأنّ ما بعـدها إذا كـان مرفوعـاً                        
فكَيـف آكـلُ شـحماً ؟              : أو منصوباً حممولٌ على إضمار فعٍل ، فكأنك قلت          

  و فكَيف يعجبين عمرو ؟ 
  فكَيف مررت بامرأٍة ؟  : فكَيف امرأٍة ، على تقدير : فهالّ قلت : فإن قيل    
إنّ إضمار اخلفض وإبقاَء عمله ال جيـوز كمـا تقـدم إالّ يف              : فاجلواب     

  . ضرورة الشعر أو نادر الكالم 
 ليست من حروف  العطف دخـول حـرف  ) كَيف ( ومما يدلّ على أنّ      

   . )٣٢( " العطف عليها وهو الفاء 
بيت الذي أنشده عيسى بن موهب على جواز العطف بكَيف ، فقد            وأما ال    

هذا خطأٌ ؛ القتراا بالفاء ، وإنما هي هنـا          " خرجه ابن هشام األنصاري على أنّ       
جمرور بإضـافة مبتـدأ     ) األباعد  ( اسم مرفوع احمللّ على اخلربية ، ثُم يحتمل أنّ          

فكَيف اهلـوانُ   : ذف املبتدأ ؛ أو بتقدير      فكَيف حالُ األباعدِ ، فح    : حمذوف ، أي    
بني ) كَيف  ( على األباعد ، فحذف املبتدأ واجلار ، أو بالعطف بالفاء ثُم أُقحمت             

   . )٣٣ ("العاطف واملعطوف ؛ إلفادة األولوية باحلكم 



٢٨٤     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   
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  ) كَيف (مبعىن )  أَنى (إتيان : املبحث الرابع 
أيضاً ـ استفهاماً ، وقد ذهب سيبويه  تكون شرطاً ، وتكون ـ  ) أَنى ( 

 ، وعدها أبو الربكات ابن األنبـا ري         )٣٤(ومجهور النحويني إىل أنها من الظروف       
   . )٣٥(" أَين وأنى ، سؤالٌ عن املكان : " وغريه يف ظروف املكان ، فقال 

أما ابن مالك فقد خالف مجهور النحويني وذهب إىل القول بأا ليـست             
فأَنى لتعميم األحوال ، وليست ظرفاً ؛       : " اً ، بل هي لتعميم األحوال ، فقال         ظرف

على أي حاٍل ، فلما     : ألنه الزمان وال مكان ، ولكنها تشبه الظرف ؛ ألنها مبعىن            
ــت    ــا ، كان ــدر م ــرف يق ــرور ، والظ ــار وا ــدر باجل ــت تق   كان

  . ) ٣٦(" مبرتلته 
كَيـف ،   : تكون مبعىن   : تأيت ملعنيني ) أََنى   ( هور أنّ ويرى سيبويه واجلم  

 . )٣٧(" كَيـف وأيـن     : أَنى تكون يف معىن     : " أين ، قال سيبويه     : وتكون مبعىن   
واملعنيان متقاربان يتجاذباا ، فيجوز أن يتأولَ كلُّ واحٍد منهما لآلخر ،              

  )٣٨( :قال الكُميت 
  ِمن حيثُ الصبوةٌ وال ِريب  أَنى وِمن أَين آبك الطَّرب ؟ 

  .فجاء باملعنيني مجيعاً 
، أال  ) كَيـف   : ( مبعىن  ) أَنى  ( الشاهد فيه استعمال    : " قال ابن يعيش      

مـن أيـن ، فتكـون      : ؛ ألنّ بعدها    ) أين  : ( ترى أنه ال يحسن أن تكون مبعىن        
ل التوكيد ، وحسن    من أين ، وكُررت على سبي     : تكراراً ، وجيوز أن تكون مبعىن       

   .  )٣٩( " التكرار الختالف اللفظني ، فاعرفه 
       وابن مالٍك، والرضي ،ى  (  يف   ، وغريهم وزاد األعلم، والعكربيأَن ( معىن

  . )٤٠(مىت : ثالثاً، وهو أن تكون مبعىن
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دون ) أنى  ( أنّ النحويني يجازون بـ     ) : كَيف  ( و) أَنى  ( والفرق بني     
 )كَي قال لبيد : ، يقولون ) ف ، أقم ى تقمأَن :  

اِجررجليك ش ها حتتركَبيا     ِكال م ا تلْتبسى تأأَن تحب٤١(     فأَص(  
) مثانيٍة وعشرين(يف القرآن الكرمي يف) كَيف ( مبعىن )أَنى(هذا وقد وردت  

، ) أين ( ـ شبه ) كَيف ( موضعاً ، وقد يتجاذا يف بعض املواضع ـ مع شبِه 
¢¢  :من ذلك قوله تعاىل  ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 〈 ]جاءت مبعىن،]٧٥:  املائدة  :

ف٤٢(أين : ، أو مبعىن كَي( .   
)) :عاىلـوله تـ ق -ضاًـ أي-و    ((#### ûû ûûθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ãã ãã&&&& ss ss!!!! àà àà7777 ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã 〈 ]البقرة  :

٢٤٧[.  
قال الزخمشري  أو مبعىن : مبعىن :  والعكربي ، ف٤٣(من أين : كَي( .   

 tt :ومثل ذلك قوله تعاىل    ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääîîîî 〈 ]٤٠: آل عمران[ .   

 ôô: قوله تعاىل- أيضاً -و    ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÓÓ ÓÓ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ 〈 ]٤٧: آل عمران[ .  

 ßß :اىلـه تعـ قول- أيضاً -و     ßßììììƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt tt//// ÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

ÓÓ ÓÓ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ 〈 ]١٠١: األنعام[ .  
   . )٤٤(كَيف ، أو مبعىن من أين ؟ : مبعىن ) أَنى ( يف هذه اآليات جاءت 

، وذلك ) مىت (   شبه  - مع الشبهني السابقني- )أَنى ( وربما يتجاذب 
رقليلٍة  ، وقد خ ج على ذلك قوله تعاىل يف مواضع : öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΣΣΣΣ ÓÓ ÓÓ^̂̂̂ öö öö���� xx xxmmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 rr rrOOOO öö öö���� xx xxmmmm 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ©©©© 〈 ]٢٢٣: البقرة[ .   
   ى: " قال العكربيأَن   مِشئْت : فوقيل     أي كَي ، موقيل     : ِشئْت ، ممىت ِشئْت :

   . )٤٥(" ِشئْتم بعد أن يكون يف املوضع املأذون فيه  من أين



٢٨٦     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ

 

ج وخعلى ذلك قوله تعاىل-  أيضاً - ر  : tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&&  ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

$$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ???? öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ 〈〈〈〈 ]٢٥٩: البقرة[ .   
   ي  : " قال العكربيـ   : أَن مىت ،  : ، وهي مبعىن     )يحِيي( يف موضع نصٍب ب
  . فعلى هذا يكون ظرفاً 

  . )٤٦() "ِذِهه(   كَيف ، فيكون موضعها حاالً من:وجيوز أن يكون مبعىن
 tt: و حيان على ذلك قوله تعاىل ـوخرج أب ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΛΛΛΛ uu uuqqqq öö öö���� yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ÅÅ ÅÅ7777 ss ss9999 #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 〈〈〈〈 

   . ]٣٧: آل عمران[
سؤالٌ عن الكَيِفية ، وعن املكان ، وعن الزمان ، واألظهر           : أَنى  : " فقال  

  .  )٤٧(" من أي جهٍة لِك هذا الرزق : أنه سؤالٌ عن اجلهة ، فكأنه قال 
!! : وخرج ـ أيضاً ـ على ذلك قوله تعاىل  !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷GGGG uu uu;;;;≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& ×× ××ππππ tt tt7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ –– ––ΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 

ΛΛΛΛ ää ää öö öö6666 || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ùù ùù==== èè èè%%%% 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 〈〈〈〈 ] ٤٨( ]١٦٥:آل عمران( .   
كَيـف ، أو   : إن كانت مبعىن    ) أَنى  ( ما إعراب   : وحاصل ما سبق ذكره       

   ؟  مىت:  من أين ، أو مبعىن : مبعىن 
كَيف ، إما أن تكون امساً مبنياً على السكون يف : مبعىن ) أَنى ( إذا كانت   

¢¢ : حملّ نصٍب على احلال ، حنو قوله تعاىل  ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 〈〈〈〈 ]٧٥: املائدة[ .  

 ôô:    وحنو قوله تعاىل  ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÓÓ ÓÓ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ 〈〈〈〈  ]٤٩( ]٤٧:آل عمران.(   
امساً مبنياً على السكون متعلِّقةً مبحذوٍف هو اخلرب، حنو ) أَنى ( أو تكون   
 tt:  قوله تعاىل ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΛΛΛΛ uu uuqqqq öö öö���� yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ÅÅ ÅÅ7777 ss ss9999 #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 〈〈〈〈  ]وله تعاىلـحو قـون  ،]٣٧:آل عمران :  

  44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 33 33““““ uu uu���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ 〈〈〈〈 ]٥٠( ]١٣ :الدخان(.   



  ٢٨٧                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

  .من أين ، كانت ظرف مكاٍن مبنياً وإعراا كالسابق : وإذا كانت مبعىن   
مىت ، كانت ظرف زماٍن مبنياً ، وهي فيهما مبنيـةٌ ؛            : وإذا كانت مبعىن      

  . لتضمن حرف االستفهام أو الشرط 
   )كَيف ( مبعىن ) بلْه ( إتيان  : املبحث اخلامس

   )٥١(: وهي على ثالثة أوجهٍ ) بلْه  (  املعاينمن أدوات  
  فعل أمر     : لاألو حنو    : ، مبعىن    أن تكون اسم ، عزيداً ، أي     : د لْهب : عد

  . زيداً 
اسم فعل أمٍر مبينٍّ على     ) وبلْه  ( فاالسم الذي بعدها منصوب على أنه مفعولٌ به ،          

بناٍء ، وعلى ذلك فاجلملـة  الفتح ، وفاعله ضمري مستتر فيه وجوباً ، ففتحتها فتحةُ   
  . امسية 

ترك ، النائب   :  أن تكون مصدراً مضافاً إىل ما بعده ، وهي مبعىن            : الثاين  
  . ترك زيٍد : بلْه زيدٍ ، أي : اُترك ، حنو : عن 

مفعوالً مطلقاً لفعٍل حمذوٍف ، وهي مـضاف ،            ) بلْه  (  وعلى هذا تكون    
  . من إضافة املصدر ملفعوله مضاف إليه ، ) زيٍد ( و

يف هذا الوجه فتحةُ إعراٍب ، وهي مجلـةٌ فعليـةٌ حـذف              ) بلْه  ( وفتحةُ    
  . صدرها 

، فيكون ما بعدها    )كَيف  ( مرادفةً لـ   ) بلْه  (  أن تكون    : الوجه الثالث   
  . كَيف زيد :بلْه زيد ،  أي : مرفوعاً ،   حنو 

) بلْـه  ( خرب مقدم ، وفتحةُ  ) بلْه ( نه مبتدأٌ ، ومرفوع على أ  ) زيد  ( فـ  
  . ههنا فتحةُ بناٍء ، واجلملةُ امسيةٌ 

   وي باألوجه الثالثة قولُ كعٍب بن مالٍك يصف السيوف٥٢(: وقد ر(  



٢٨٨     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ

 

     كأنها مل تخلَِقبلْه األكُف  احياً هاماتهاتذر اجلَماجم ض
اسم فعٍل ، وجبره على أنها مصدر ، وبرفعـه          ) لْه  ب( على أنّ   ) األكُف  ( بنصب  

  . كَيف : على أنها مبعىن 
      بعد    وأنكر أبو علي الرفع الفارسي )  لْهعلى أن تكون مبعىن      )ب ، :فكَي ،

   : لألدلّة التاليةوإنكاره مردود عليه 
  الرفع بعد : لاألو روى قُطرب جواز  ) لْهب. (  
) بلْه  ( ز جميء   الفارسي نفسه عن األخفش أنه جو      ى أبو علي   حك : الثاين  

   .)٥٣(كَيف :مبعىن 
  .)٥٤() كتاب العني (دع يف: كَيف، ومبعىن : مبعىن) بلْه( وردت:الثالث  

) ِمـن   ( إذا كانت مبعىن كَيف جاز دخول       ) بلْه َ ( وقد ذكر الرضي أنّ         
حكى أبو زيـٍد أنّ فالنـاً ال        : " يٍد على ذلك ، فقال      عليها ، وأورد حكايةَ أيب ز     

فِمن رِطيق أن حيمل الِفهأن يأيت بالصخرة ي لْه٥٥(" ب(    
  . ال يِطيق أن حيمل الِفهر فكَيف يِطيق محلَ الصخرة : يقول   

  )  كَيف (نصب االسم على املعية بعد :  املبحث السادس
) . مـع   ( مبعـىن   ) واو ٍ ( م ، املنصوب ، بعـد       هو االس : املفعول معه     

استوى املـاُء واخلـشبةَ ، وجـاء الـربد              : والناصب له ما تقدمه من فعٍل ، حنو       
  . والطيالسةَ ، وسرت والنيلَ 

أو ما يعمل عمل الفعل من مصدٍر ، أو اسم فاعٍل ، أو اسـم مفعـوٍل ،                      
   .)٥٦(والقمر يعجبين سريك والطريق ، وأنا سائر : حنو 

هو االسم التايل واواً جتعله بنفسها يف املعىن كمجـرور            : " قال ابن مالٍك    
  . مع ، ويف اللفظ كمنصوٍب معدى باهلمزة 
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وانتصابه مبا عمل يف السابق من فعٍل ، أو عامٍل عمله ، ال مبـضمٍر بعـد                 
الف خالفـاً           الواو خالفاً للزجـاج ، وال ـا خالفـاً للجرجـاينّ ، وال بـاخل               

   . )٥٧(" للكوفيني 
عِلم من كالم ابن مالٍك السابق أنّ نصب املفعول معه مشروطٌ بأنْ يسبقه             

) ما  ( فعلٌ أو ما يعمل عمله ، ولكن سمع من كالم العرب نصب املفعول معه بعد              
:  ؟ وحنو    ما أنت وزيداً  : االستفهاميتني من غري أن يلفظ بفعٍل ، حنو         ) كَيف  ( و  

  كَيف أنت وقصعةً من ثريٍد ؟ 
كَيف أنت وزيداً ، وما أنـت       : وزعموا أنّ ناساً يقولون     : " قال سيبويه   

   . )٥٨(" وزيداً ؟ وهو قليلٌ يف كالم العرب 
وقد ذهب النحويون إىل أنّ الرفع فيهما هو اجليد ؛ لعدم الفعل وما يعمل              

  . عمله 
فه على ما قبله ؛ ألنّ الذي قبلـه ضـمري   و ـ أيضاً ـ لعدم امتناع عط  

مرفوع منفصلٌ ، والضمري املنفصل جيري جمرى الظاهر ، فيجوز العطف عليـه ،              
   . )٥٩(فلذلك كان الوجه الرفع 

كنـت  : وقد خرج سيبويه والنحويون النصب يف هذين املثالني بإضمار          
 ثريٍد ، وما كنت أنـت       كَيف تكونُ أنت وقصعةً من    : وتكونُ ، فيكون  التقدير      

ـ   مـضمرةً ، ال             ) تكـونُ، وكنـت   ( منصوبان بـ ) : قصعةً وزيداً ( وزيداً ؟ ف
  . االستفهاميتني ) كَيف ، وما ( بـ 

، ولكـنهم   ) كَيف  ( وال  ) ما  ( ومل حيملوا الكالم على     : " قال سيبويه   
ه مل ينقض ما أرادوا من املعىن       محلوه على الفعل ، على شيٍء لو ظهر حىت يلفظوا ب          

كَيف تكونُ وقصعةً مـن  : ، كأنه قال ) كَيف ( و  ) ما  ( حني محلوا الكالم على     
ثريد ، وما كنت وزيداً ؟ ؛ ألنّ كنت وتكونُ يقعان ههنا كثرياً ، وال ينقضان مـا     



٢٩٠     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   
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 تريد من معىن احلديث ، فمضى صدر الكالم وكأنه قد تكلم ـا ، وإن كـان مل       
   . )٦٠(" يلفظ ا ؛ لوقوعها ههنا كثرياً 

االسـتفهاميتني ؛ ألنّ  ) مـا، وكَيـف   (  وقد حسن تقدير الفعل بعـد       
االستفهام من املواضع اليت يكثُر استعمال الفعل فيها ، لذا أجازوا فيه النصب ، قال               

) ومن،  وكَيف   هل،:(ه إذا اجتمع بعد حروف االستفهام، حنو      واعلم أن : " سيبويه  
اسم وفعلٌ ، كان الفعل بأن يلي حرف االستفهام أوىل ؛ ألنها عندهم يف األصـل                

   . ) ٦١( " من احلروف اليت يذكر بعدها الفعل 
  ) كَيف (حذْف فَاِء : املبحث السابع

اسم ، أو فعلٌ مـاٍض ، أو مـضارع          ) كي  ( يرى النحويون أنه إنْ وِلي        
 ،  )٦٢(، وقد حذفت فاؤهـا      ) كَيف  ( اسم خمتصر من    ) كي   ( مرفوع ، عِلم أنّ     

   )٦٣( : من ذلك قول الشاعر 
   قتالكُم ولَظَى اهليجاء تضطِرم ؟      ثُِئرتكي تجنحون إىل ِسلٍْم وما

  . )٦٤( سوف :يريد) سو أفعلُ:( بعضهم، كما قالكَيف جتنحون، فحذف الفاء:أراد
   )٦٥(  :ل الشاعر ومنه ـ أيضاً ـ قو  

  كي ال يِحسان من بعراِننا أَثَرا   راعيان لبعراٍن لنا شردتأو
هذه هي املـصدرية    ) كي  ( أنه لو كانت    : ووجه االستشهاد من البيتني     

النتصب الفعل بعدمها ، فمجيئُهما بالنون اليت للرفع دليلٌ على أنها ليست هـي ،               
  . فت فاؤها ، وقد حذ) كَيف ( بل أصلها 

، وليس هـو    ) كَيف(قد تكون لغةً يف     ) كي  ( ويرى بعض النحويني أنّ     
        من باب حذف الفاء ، قال الرضي " :   قال    : قال األندلسيا أن يهي لغـةٌ يف      : إم

) فكَي ( قالفاء : ، أو ي حذْف ) ف٦٦(" ضرورةٌ ) كَي( .   



  ٢٩١                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

  )  كَيف (الوقف على : املبحث الثامن
   . )٦٧(قطْع النطق عند آخر كلمٍة : الوقف هو   
واملراد ـ هنا ـ االختياري ، وهو غري الوقف الذي يكـون اسـتثباتاً ،          

  . أو إنكاراً ، أو تذكّراً ، أو ترنماً 
  .ويقابله االبتداء ، واالبتداء عملٌ ، فيكون الوقف استراحةً عن ذلك العمل 

        وأحكام ، ٦٨(والوقف له أنواع(      ه يلزمه تغيريـا يف احلركـة     :  ، وغالبإم
حبذٍف ، وهو السكون ، أو بروٍم ، أو إمشامٍ ،  وإما يف الكلمة بزيادٍة عليهـا إمـا             
بتضعيٍف ، وإما اء السكْت ، أو بنقٍص حبذف حرف العلّة ، أو بقلـب آخـر                 

   . )٦٩(الكلمة إىل حرف العلة ، أو بإبدال حرٍف صحيٍح منه 
خواص الوقف زيادةُ هاء السكْت ، وإنما تجتلب للتوصل ـا إىل            ومن    

بقاء احلركة يف الوقف ، كما اجتلبت مهزة الوصل للتوصل إىل بقاء الـسكون يف               
  . االبتداء 
  . وسميت هاء السكت ؛ ألنها يسكت عليها يف الوقف دون آخر الكلمة   
        ا يف ثالثة مواضعمـا   ( ملعتلّ احملذوف اآلخر ، و      الفعل ا : وتطّرد زياد (

   .  )٧٠(االستفهامية ، وكلّ مبين حمرٍك حبركة بناٍء الزٍم 
وما يعنيين من املواضع الثالثة اليت تزاد فيها هاء السكت عند الوقف، هو               

  . املوضع األخري ، وهو كلُّ كلمٍة مبنيٍة على حركِة بناٍء الزماً ، ومل يشبه املعرب 
: لمة املستوفية هلذه القيود الثالثة ، جاز حلاق هاء السكت ا ، حنو              فالك  

 وثُم ، فيف الوصل ، وكَي وياء املتكلم عند من فتحهن ، وِهي ، وه .  
   وِهي ، وقال يف الوقف على هومنه قوله تعاىل : في ، هوِهي ، هوه : !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏδδδδ 〈 ]١٠: القارعة[ .   
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   وِكتاِبي ، قال يف الوقف على غُالِميقال تعاىل : وي ، هوِكتابي ، هغُالِمي :
 ãã ããΠΠΠΠ ää ääττττ !! !!$$$$ yy yyδδδδ (( ((####ρρρρ ââ ââ uu uu���� øø øø%%%% $$ $$#### ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ.... 〈 ] وقال تعاىل ]١٩: احلاقة ، : !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 oo oo____ øø øøîîîî rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ ii ii____ tt ttãããã ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ tt ttΒΒΒΒ 2 ∩⊄∇∪ 

yy yy7777 nn nn==== yy yyδδδδ  ÉÉ ÉÉ ii ii____ tt ttãããã ÷÷ ÷÷µµµµ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ 〈 ]٢٩، ٢٨:  احلاقة[.   
   .  )٧١(كَيفَه ، وثُمه : الوقف على كَيف ، وثُم ويقال يف   

  : قال ابن مالٍك يف هذا املوضع    
    حـــرِّك حتريك ِبناٍء لَِزما ِذي الْهاِء أَِجز بكُلِّ ما    ووصلَ           

  )٧٢( ِسنا، يف املُداِم استحَ أُِدمي شذّا      بغري حتــريك ِبن            ووصلُها
: بناٍء الزٍم ، حنـو      وجيوز أن تلحق هذه اهلاُء كلَّ حمرٍك حركةَ         : " وقال    
، فوإنَّ كَي ، وثُم .  

، واملنادى املضموم ،    ) ال  ( وال تلحق هذه اهلاُء ذا حركٍة عارضٍة كاسم           
      والعدِد املركّب ، وال تلحق الفعل املاضي ، وإن كانت حركته الزمـةً ؛ لـشبهه                 

   . )٧٣(" باملضارع 



  ٢٩٣                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

        الفصل الثاين
  يف القرآن الكرمي) كَيف(أوجه إعراب 

   وفيه أحد عشر مبحثا

  خرباً)  كَيف (وقوع : لألوااملبحث 
كَيـف  : تكون خرباً قبل ما ال يستغين ، حنو ) كَيف  ( يرى النحويون أنّ    

كَيف أعلمته فرسـك ؟؛ ألنّ      كَيف ظننت زيداً ؟ و    : أنت ؟ وكَيف كنت ؟ ومنه       
   . )٧٤(خربان يف األصل ) أعلم ( ، وثالثَ مفعوالت ) ظن ( ثاينَ مفعويل 

قبل ماال يتم كالما ، كانت خرباً       ) كَيف  ( إذا وقعت   : " قال ابن مالٍك       
مقدماً ، وما بعدها خمبر عنه ؛ ألنه ال جيوز أن تكون ملغاة ؛ ألنه قد حصلت ـا                   

فائدة ، ومتّ ا الكالم ، وال جيوز أن تكون هي املخبر عنه ، وما بعدها اخلـرب ؛                   ال
ألنها قي تأويل صفٍة نكرٍة ، فيقبح جعلُها امساً خمبراً عنه مبا بعـده ، فوجـب أن                  
تكون خرباً مقدماً يف موضع رفع ، إن عدمت نواسخ االبتداء ، ولذلك يبدل مهـا     

يف زيد ؟ أفارغٌ أم مـشغولٌ ؟ وإن وِجـدت نواسـخ             كَ: وجياب بالرفع ، حنو     
أو إحدى أخواا ، ومفعوالً ثانياً      )  كان  ( االبتداء فهي يف موضع نصٍب خرباً قبل        

كَيف : أو إحدى أخواا ، ولذلك يبدل منها وجياب بالنصب ، حنو            ) ظن  ( قبل  
   . )٧٥(" راً أم فقيهاً ؟كان زيد ؟ أصحيحاً أم سقيماً ؟ وكَيف رأيت عمر ؟ أشاع

موضعاً ، ) سبعٍة وعشرين ( يف القرآن الكرمي خرباً يف ) كَيف (        وقد جاءت 
يف حملّ رفٍع خرباً مقدماً للمبتدأ املؤخِر  ) كَيف ( وقعت فيه ) موضع واحد ( منها 

 tt: يف قوله تعاىل ) نِذير (  ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ÍÍ ÍÍ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ 〈 ]٧٦( ]١٧: مللكا( .   
  :  ، من ذلك ) كان( يف حملّ نصٍب خربموضعاً) وعشرين ستٍة(وأُعربت يف   
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 öö: قوله تعاىل    öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####ρρρρ ãã ãã�������� ÅÅ ÅÅ™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... èè èèππππ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã 

tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$    .]١١: األنعام[ 〉 ####$$
   فه خرب       : كَياِق( ، و ) كان  ( يف حمل نصٍب ؛ ألنةُعامسها ، وقـال      ) ب   :

املعاد ، فهو يف معىن املـذكّر ؛        : مبعىن  ) العاقبةَ  ( ومل يؤنثّ الفعل ؛ ألنَّ      ) كان  ( 
   . )٧٧(غري حقيقي ، فجاز تذكري فعلها ) العاِقبة ( وألنّ تأنيث 

)) : ومنه قولـه تعـاىل        ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssàààà ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 (( (( öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... šš ššχχχχ%%%% xx xx.... èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 〈〈〈〈 

  .]١٠٣: األعراف[

       مني احلليبقال الس " :  فـ : كَي مقدم عليها واجب التقدمي؛    ) كان(خرب ل
   . )٧٨(" امسها  ) عاِقبةُ( ألنَّ له صدر الكالم ، و 

 öö: ومنه قوله تعـاىل       ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã�������� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ oo oo„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... tt ttββββ%%%% xx xx.... èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== öö öö6666 ss ss%%%% 〈 ]٢١: غافر[.   
   قال ابن األنباري " :ـكَي ف :هـيف موضع نصٍب ؛ ألن كان ( ا خرب(،   

  ضمري يعود على ) كَيف ( ، ويكون يف ) كان ( م ـمرفوع ؛ ألنه اس ) عاِقبةُ( و
أيـن ،   (  واحٍد مـن     أين زيد ؟ وكَيف عمرو ؟ ففي كلِّ       : ، كقولك    ) عاِقبةُال( 

 فوكَي ( يعود إىل املبتدأ ضمري ")٧٩( .   
) كـان   ( وقعت خرباً للفعل الناسخ     ) كَيف  ( ففي املواضع السابقة جند أنّ        

  . وهي يف الوقت نفسه جاءت معلِّّقةً فعل النظر 
ومل تسبق بفعل النظر يف     ) كان  ( خرباً للفعل الناسخ    ) كَيف  ( وقد جاءت     

  : مواضع ، من ذلك ) تِة س( 
 àà: قوله تعاىل   ààMMMM øø øø‹‹‹‹ nn nn==== øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ èè èèEEEE õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& (( (( yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏãããã 〈 ]الرعد :

٣٢[  .   



  ٢٩٥                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

$$$$ : ومنه قوله تعاىل       tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ääóóóó nn nn==== tt tt//// uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt±±±± ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù ’’’’ ÌÌ ÌÌ???? ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ (( (( yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù 

tt ttββββ%%%% xx xx.... ÎÎ ÎÎ�������� ÅÅ ÅÅ3333 tt ttΡΡΡΡ 〈 ]٤٥ : سبأ[ .   
ـ         ) كَيف    ( وقعت     ،       ) كـان   ( يف كلتا اآليتني يف حملّ نصٍب خـرباً لـ

   . )٨٠(امسها  ) رينِك( و ) ِعقَاب ( و
   حاالً) كَيف ( وقوع : بحث الثاين امل

كَيف جـاء  : تقع حاالً قبل ما يستغين ، حنو  ) كَيف  ( يرى النحويون أنّ      
   . )٨١(ء زيد على أي حالٍة جا: زيد ؟ أي 
قبل تامٍّ مستغٍن عنها كانـت يف       ) كَيف  ( فإذا وقعت   : " قال ابن مالٍك      

موضع نصٍب على احلال ؛ ألنها يف تأويل صفٍة نكرٍة متقدمٍة علـى موصـوفها ،                
والصفة املتقدمة على املوصوف ال جيوز أن تكون نعتا له ؛ ألنّ النعت تابع ، فـال                 

إما أن تجعل حاالً من املوصوف ،       : ب فيها أحد أمرين     يتقدم على املتبوع ، بل جي     
أن تقام مقـام    ) كَيف  ( وإما أن تقام مقامه ، ويجعل هو بدالً منها ، فلم جيز يف              

املوصوف ؛ ألنها يف تأويل صفٍة نكرٍة ، والصفة النكرة يقبح فيها ذلك ، فوجـب           
كَيف سار زيد ؟    : ب ، تقول    أن تكون حاالً ، ولذلك يبدل منها ، وجياب بالنص         

:    كَيـف جئـت ؟ فتقـول        : ماشياً أو راكباً ؛ ويقال      : أراكباً أم ماشياً ؟ فيقال      
مسرعاً ، بالنصب ال  غري ؛ ألنّ البدل من احلال حـالٌ ، واحلـال ال تكـون إالّ                    

   . )٨٢(" منصوبةً 
)   ٍة وأربعني   مخس( يف القرآن الكرمي حاالً، وذلك يف       ) كَيف  ( وقد وقعت     

موضعاً وقعت فيهـا       ) تسعةَ عشر   ( ، منها    )كَيف  ( عاً ، وهي أكثر مواقع      موض
 ) فؤية ، من ذلك ) كَيسبق بفعل النظر أو الرحاالً ، ومل ت :  



٢٩٦     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ

 

 yy :وله تعاىل ـق    yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 ss ss???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ àà àà2222 uu uuρρρρ $$$$ YY YY???? ¨̈̈̈uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr'''' ss ssùùùù 〈 

اسم استفهام مبين على الفتح يف حملّ نصٍب على احلال من  : كَيف  ]٢٨:  البقرة[
   .  )٨٣( ، وهو العامل  ) تكْفُرونَ( الواو يف 

 yy: ومنه ـ أيضاً ـ قوله تعاىل     yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44 || ||ÓÓÓÓ øø øøùùùù rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 〈 ] ٢١:النساء[ قال العكربي ،  " :وفذُوكَيأْخت هيف موضع  ؟ن فكَي 
، ) كَيف( ؟ وهذا يتبين لك جبواب أتأخذونه جائرين : نصٍب على احلال، والتقدير

: كَيف أخذت مالَ زيٍد ؟ كان اجلواب حاالً ، تقديره : أال ترى أنك إذا قلت 
مثلَ موضع ) كَيف( ته ظاملاً أو عادالً ، وحنو ذلك؛ وأبداً يكون موضع أخذ

   . )٨٤(" جواا
 yy: ه تعاىل ـومن ذلك قول    yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΚΚΚΚ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 uu uutttt ää ää†††† ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ èè èèππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 

ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 ãã ããmmmm «« ««!!!! $$ ل ـال من الضمري الفاعـيف حملّ نصٍب على احل:  ، كَيف ]٤٣: املائدة[ 〉 ####$$
   . )٨٥( ) يحكِّمونك(  يف
اً معلِّقةً فعل النظر ، موضع) مثانيةَ عشر ( حاالً يف ) كَيف ( وقد جاءت    

   ) : انظُر( من ذلك بعد فعل األمر 
 öö: قوله تعاىل     öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... (( ((####θθθθ çç çç//// xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 〈 ]٢٤:األنعام[ .   

   فٍب على احلال ، والعامل فيها : كَيوا( يف حملّ نصوال يعمل  ) كَذَب ،
   . )٨٦( يعمل يف االستفهام ؛ ألنَّ ما قبل االستفهام ال ) انظُر( فيها 

 öö: ومنه قوله تعاىل     öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ ss ssΨΨΨΨ ùù ùù==== āā āāÒÒÒÒ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||ÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 〈 ]٢١: اإلسراء[ ، 
 قال ابن األنباري: "  فاَ (بـ يف موضع نصٍب : كَيلْن( ، وال يعمل فيه)ضظُر؛ ) ان



  ٢٩٧                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

در الكالم فال يعمل فيه ما معناها   االستفهام ، واالستفهام له ص) كَيف ( ألنّ 
   . )٨٧(" قبله 

حاالً معلِّقةً فعل النظر بعد الفعل     ) كَيف ( و ـ أيضاً ـ جاءت    
  : املضارع  يف مواضع ، منها 

§§ : قوله تعاىل     §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ yy yy#### ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// uu uu���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ ss ssΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ9999 yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... 

tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 〈 ] اج ]١٤:يونسجقال الز ،  " : موضع ) فكَي (بقولهنصب ) َلُونمع؛ )ت
؛ ألنَّ ما قبل االستفهام ال يعمل يف  ) ِلننظُر( ألنها حرف استفهام ، وال يعملُ فيها 

   . )٨٨(" االستفهام 
 óó: وقوله تعاىل     óóΟΟΟΟ nn nn==== ss ssùùùù rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ôô ôôΜΜΜΜ ßß ßßγγγγ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ tt tt⊥⊥⊥⊥ tt tt//// $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ §§ §§ƒƒƒƒ yy yy———— uu uuρρρρ 〈 

الراجع ) بنيناها( احلال من الضمري املنصوب يفيف حملّ نصٍب على :  ، كَيف ]٦: ق[
   . )٨٩(إىل السماء 

أو األمر منه يف ) ترى ( حاالً معلِّقةً للفعل املضارع ) كَيف ( وقد وقعت    
  : مواضع ، من ذلك ) مثانيِة ( 
 øø: ه تعاىل ـقول    øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ ¨̈̈̈uu uu���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ rr rr&&&& yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ óó óóssss èè èè???? 44 44’’’’ ss ssAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 〈 

بأي : ، أي   )تحِيي( احلال ، العامل فيها يف حملّ نصٍب على :  كَيف  ]٢٦٠: البقرة[
   .)٩٠(حاٍل حتيي املوتى 

 öö:  اىلـه تعـاً ـ قولـو ـ أيض    ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& uu uu���� ss ss???? yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... zz zz>>>> uu uu���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ ªª ªª!!!! $$ $$#### WW WWξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== xx xx.... 

ZZ ZZππππ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ 〈  ]٢٤:  إبراهيم[ فيف حملّ نصٍب بـ :  ، كَي ) بر٩١() ض( .   
وقعت حاالً يف مجيع هذه املواضع ، ومل ) كَيف ( إنّ : وخالصةُ القول    

  . أو مضارعه ) كان ( يأت بعدها الفعل 



٢٩٨     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   
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  وما بعدها حاالً) كَيف (  مجلة وقوع: املبحث الثالث
  

وتقع اجلملة موقع احلال ، ولذلك اشـترطوا يف         األصل يف احلال اإلفراد ،        
اجلملة الواقعة حاالً أن تكون خربيةً ؛ لتضمنها معىن الوصف ، كما تقـع نعتـاً ،                 

  . وخرباً 
وال بد يف اجلملة احلالية من ضمٍري يربطها بصاحبها ، أو واٍو تقوم مقـام                 

جاء زيد  : ك ، وحنو    جاء زيد يضح  : الضمري ، وقد يجمع فيها بني األمرين ، حنو          
   . )٩٢(جاء زيد وأبوه مسافر ، هذا مذهب مجهور النحويني : وعمرو قائم ، وحنو

وذهب ابن جين إىل أنّ اجلملةَ الواقعةَ حاالً ال تلزم أن تكون خربيةً ، فقد                 
 أجاز أن تقع اجلملةُ الطلبيةُ حاالً ، وتبعه أبو البقاء العكربي وغريه يف ذلـك ؛ إذْ                

   .)٩٣(آياٍت ) ثالث ( وما بعدها حاالً يف ) كَيف ( أجازوا أن تقع مجلة 
  : وقد رد أبو حيان اآليات اليت استدلّوا ا ، واآليات هي   
ـ   .١    öö :عاىل  ـقوله ت öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ ss ssàààà ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ yy yyδδδδ ãã ãã”””” ÅÅ ÅÅ³³³³⊥⊥⊥⊥ çç ççΡΡΡΡ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ yy yyδδδδθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ õõ õõ3333 tt ttΡΡΡΡ 

$$$$ VV VVϑϑϑϑ óó óóssss ss ss9999 〈 ]٢٥٩: البقرة[    قال العكربي ، : فا كَيهِشزنيف موضـع احلـال مـن        :  ن
؛  ) انظُر( ، وال جيوز أن تعمل فيها        )ننِشزها) : ( كَيف  (  والعامل يف    ،)الِعظَام(

 حـالٌ مـن   مجيعـاً   ) كَيف، و ننِشزها  (ولكن   ،االستفهام ال يعمل فيه ما قبله     ألنّ  
   .)٩٤("  إىل العظام محياةً انظُر :، تقديره  ) انظُر(  ، والعامل فيها )الِعظَام(

وهذا ليس بـشيٍء ؛ ألنَّ      : " وقد رد أبو حيان مذهب العكربي ، فقال           
كَيـف  : وحدها، حنو   ) كَيف  ( اجلملة االستفهامية ال تقع حاالً ، وإنما تقع حاالً        

  " . قائماً أم قاعداً ، فتبدل منها احلال : ضربت زيداً ؟ ولذلك تقول



  ٢٩٩                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

ـ )كَيف  ( هب أبو حيان إىل أنَّ      وذ   نصب األحوال،   ) ننِشزها( منصوبةٌ ب
   .)٩٥ ( )ننِشزها( وذو احلال مفعولُ 

، ورد على   حاالً كالعكربي ) كَيف(  مجلة   أما األلوسي فريى جواز وقوع      
وهـي ال    ، استفهاميةٌ اجلملةَواعترضت احلالية بأنّ    : " رض على ذلك، فقال   من اعت 

   . )٩٦( " ب بأنّ االستفهام ليس على حقيقته، فما املانع من احلالية ؟، وأُجيتقع حاالً
“  uθèδ:  استدلّ اوِّزون ـ أيضاً ـ بقوله تعاىل .٢    Ï% ©!$# óΟ à2â‘ Ècθ|Áãƒ 

’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $# y# ø‹ x. â!$t±o„ 〈 ]٦ : آل عمران[ .   
    قال العكربي " :ي فاُءكَيش  ) : فاُء( يف موضع نصٍب بـ ) كَيشي (  ،

  . يشاء تصويركم : وهو حالٌ ، واملفعول حمذوف ، تقديره 
: ، وموضع اجلملة حالٌ ، تقديره  ) يشاُء( ظرف لـ ) كَيف :  ( وقيل    

مريداً ، فعلى هذا يكون حاالً من ضمري اسم اهللا ، : يصوركم على مشيئته ، أي 
   . )٩٧(" ن حاالً من الكاف وامليم ، أي يصوِّركم متقلِّبني على مشيئته وجيوز أن تكو

منصوب على ) كَيف ( أما أبو حيان والسمني احلليب فقد ذهبا إىل أنّ    
  . على أي حاٍل شاء أن يصوِّركم صوركم : احلال بالفعل بعده ، واملعىن 

اللذين ذكرمها العكربي ومل وقد أورد أبو حيان والسمني احلليب الوجهني    
  . يعترضا عليه 

لعامل فيها الفعل الذي بعدها   أنها حالٌ ، وا) كَيف ( لكن إعراما لـ    
   . )٩٨(، وكذلك ابن جين اضحةٌ على عدم قبول رأي العكربيفيه داللةٌ و،)يشاُء(

 : ööوِّزون ـ أيضاً ـ بقوله تعاىل استدلّ ا.٣ öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu ÏÏ ÏÏMMMM uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 

yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ øø øøtttt ää ää†††† uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ 〈 ]٥٠:  الروم[ .  
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      قال ابن جين " :فِيي كَيحمجلةٌ منصوبةُ املوضع على احلال ، محـالً         :  ي
على املعىن ال على اللفظ ؛ وذلك أنّ اللفظَ استفهام ، واحلالُ ضرب من اخلـرب ،                 

  . عنيان متدافعان واالستفهام واخلرب م
فانظر إىل أثر رمحة اهللا حمييةً لألرض       : وتلخيص كوا حاالً أنه كأنه قال         

   . )٩٩(" بعد موا 
احلمل على املعىن دون اللفـظ،      : وقد أيد ابن جين مذهبه هذا ، أعين به            

جبواز وقوع مجلة االستفهام صفةً ؛ ألنَّ الصفةَ ضرب من اخلرب ، وكـذا أجـاز                
   . )١٠٠( اللفظ محالً على املعىن ال علىقوع مجلة االستفهام بدالً مما قبلها و

وقد أورد ابن عطية واهلمذاينّ مذهب ابن جين السابق يف إعـراب اآليـة                
رج اآلية على مذهب ابـن      ـوأما القُرطيب فقد خ    ،)١٠١(وسكتا ومل يعترضا عليه     

 ١٠٢(جين.(   
      ان األندلسيأبو حي يف إعراب اآل      وقد رد ابن جين وهذا " :ية، فقال  مذهب
 ١٠٣( " فيه نظر( .   
كَيف تقع مجلـةُ الطلـب      : "  و ـ أيضاً ـ رده السمني احلليب ، فقال     
   . )١٠٤(" حاالً ؟ 
لكنهما مل يبينا العلّة يف عدم جواز وقوع مجلة الطلب حاالً ، وقد أبـان                 

     الدين االستراباذي ـةً ؛ فـألنّ    : " ، فقال  عنها رضيـا خربيا وجوب كووأم
بوقت وقـوع مـضمون     ال ختصيص وقوع مضمون عامله      ـمقصود ايء باحل  

أنَّ ايء الذي هو مضمون العامل واقع       : جاءين زيد راكباً    : قولك   احلال، فمعىن 
إنّ احلـال يـشبه     : وقت وقوع الركوب الذي هو مضمون احلال ومن مثة قيل           

  . ىن الظرف مع
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نشائية إما طلبية أو إيقاعية باالستقراء ، وأنت يف الطلبية لست علـى             إلوا  
يقٍني من حصول مضموا ، فكَيف ختصص مضمون العامل بوقت حصول ذلك            

  . املضمون 
فإنّ املتكلم ا ال ينظر ـ أيضاً ـ   ) بعت، وطلّقت : ( وأما اإليقاعية حنو   

    ا ، وهو منـاٍف           إىل وقٍت حيصل فيه مضموا ، بل مقصوده جمرد إيقاع مضمو
لقصد وقت الوقوع ، بلى يعرف بالعقل المن داللة اللفظ أنّ وقت التلفظ بلفـظ         

   . )١٠٥(" اإليقاع وقت وقوع مضمونه 
   حتتمل اخلربية واحلالية)  كَيف : ( املبحث الرابع

تغىن به ، وتكـون   يس يف موضع نصٍب على احلال قبل ما      ) كَيف  ( تكون    
األصل قبل ما ال يستغىن به ، وقد تقدم الكالم عليهما ، فال              خرب مبتدٍأ يف احلال أو    

  . حاجة إىل إعادته 
) كـان   ( خرباً أو حاالً يرجع إىل وقوعها قبل        ) كَيف  ( واحتمال وقوع     

ل أن تكون يف موضع نصٍب حاالً على جع       ) كَيف  ( املذكورة أو املقدرة ، فتحمل      
على جعلـها   ) كان  ( تامة ، وحتمل أن تكون يف موضع نصٍب خرباً لـ           ) كان  ( 

)        كـان  ( ناقصة ، وحتتمل أن تكون يف موضع رفٍع خرباً للمبتـدأ علـى جعـل        
   . )١٠٦(زائدة 

  : موضعاً ، من ذلك ) أحد عشر ( ويقع هذا االحتمال يف   
 yy:قوله تعاىل     yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ yy yy____ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 āā āāωωωω || ||==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 〈 ] ٢٥:آل عمران( .  
كَيف : على احلال، والتقدير: ، قيل)فكَيف( وانتصاب ( :قال أبو حيان   

  .يصنعون
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مة كانت يف التا) كان ( كَيف يكون حاهلم ، فإن أراد : وقدره احلويفّ    
  على خرب اقصة كانت يف موضع نصب ـ، وإن كانت الن موضع نصٍب على احلال

  ) . كان ( 
واألجود أن تكون يف موضع رفٍع خرباً ملبتدٍأ حمذوٍف ، يدلّ عليه املعىن ،    

  . ) ١٠٧(كَيف حالُهم  : والتقدير 
 yy: وقوله تعاىل     yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ tt tt ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 îî îî‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ 

ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÏÏ ÏÏ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 〈 ] ٧ :التوبة [  .  
   كُونُ( يف خرب :"قال السمني احلليبي ( ه:ثالثة أوجٍه أظهرهاأن  ) فكَي ( ،
  .امسها ) عهد ( و
   ) . ِللْمشِرِكني(  أن يكون اخلرب : الثاين   
   ) . ِعند اللَِّه(  أن يكون اخلرب : والثالث   
. )١٠٨(باحلال بالظرف،أو لوجهني األخريين مشبهةٌا هذين على)كَيف(و   
‰‰‰‰ : وقوله تعاىل     ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øø.... uu uu���� ¨¨ ¨¨???? ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� ÏÏ ÏÏ.... ££ ££‰‰‰‰ –– ––ΒΒΒΒ ∩⊇∈∪ yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù tt ttββββ%%%% xx xx.... 

’’’’ ÏÏ ÏÏ1111#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ää ää‹‹‹‹ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ 〈 ]١٦ : ١٥ القمر[ .   
    قال ابن األنباري " : فيف موضع نصٍب من وجهني : كَي :  
  . امسها  ) عذَاِبي( إن كانت ناقصةً ، و) كان ( على خرب  : أحدمها   
فاعلُها ، وال  ) عذَاِبي( تامةً ، و) كان ( ل إن كانت على احلا:  والثاين   

   .  )١٠٩(" خرب هلا 
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  :ةالنظر والرؤيا معلِّقةً ِفعلَ وما بعده)كَيف(وقوع مجلة:املبحث اخلامس
عبارةٌ عن إبطال العمل لفظاً ال حمالً على سـبيل الوجـوب ،             : التعليق    

  . سبيل اجلواز خبالف اإللغاء فهو إبطاله لفظاً وحمالً على 
  ) . هب ، وتعلّم ( وال يكونان إالّ يف أفعال القلوب املتصرفة ، سوى   

رأى ، علم ، ظَنَ ، حـِسب ،         :         فالتعليق يدخل على األفعال القلبية ، حنو        
  . وأخواا 
ويشاركهن يف التعليق ـ بشرط أن يكون املعلِّق االسـتفهام خاصـةً ـ       
  ) . ظر بالعني أو القلب ، وأبصر ، وتفكّر ، وسأل ن: ( األفعال 
:         أنّ هذه األفعال وِليها مالـه صـدر الكـالم ، حنـو              : وسبب التعليق     

  .الم االبتداء ، أو االستفهام ، أو القسم ، وغريها 
وإمنّا علّقت هذه املعلِّقات العاملَ ؛ ألنّ هلا صدر الكالم ، فلو أَعمل مـا                 
علمت : ها أوفيما بعدها خلرجت عن أن يكون هلا صدر الكالم ، كقولك             قبلها في 

  كَيف جاء زيد ؟ 
عن العمل ،   ) عِلم  ( ت الفعل   ملّا كان هلا صدر الكالم علّق     ) كَيف  ( فـ    

رفعته عن االتصال مبا بعدها ، والعمل يف لفظه ؛ ألنّ ماله صـدر الكـالم ال             : أي
   . )١١٠( بعده يصح أن يعمل ما قبله فيما

االستفهامية معلِّقةً ِفعلَ النظر يف القـرآن الكـرمي              ) كَيف  ( وقد جاءت     
موضعاً بعـد فعـل األمـر             ) ستةٌ وعشرون   ( موضعاً ، منها    ) تسعٍة وثالثني   ( يف
 )ظُر( ، و  ) ان موضعاً بعد الفعل املضارع ، من ذلك ) ثالثةَ عشر :  

 öö: قوله تعاىل    öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ ss ssΨΨΨΨ ùù ùù==== āā āāÒÒÒÒ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||ÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 〈 ]قال  .  ]٢١: اإلسراء
) كَيف  ( و  التفاوت يف الدنيا مشاهد،    ؛ ألنّ بصريةٌ) نظر  ( والظاهر أن   : "أبو حيان 
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ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ

 

 ) انظُر( يتعدى به ، فـ     ) نظر  (  نصٍب بعد حذف حرف اجلر ؛ ألنّ        يف موضع   
 مفضياً وسبباً إىل العلم جاز أن يعلّق ، وجيوز أن يكون            هنا معلَّقةٌ ، وملّا كان النظر     

   .) ١١١(" من نظر الفكر ، فال كالم يف تعليقه ؛ إذْ هو فعلٌ قليب ) النظر ( 
§§ : ومنه قوله تعاىل       §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ yy yy#### ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// uu uu���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ ss ssΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ9999 

yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 〈〈〈〈 ]١٤: يونس[.   
واجلملة يف موضع نـصٍب      ) : " تعملُون كَيف( قال أبو حيان عن مجلة        

وإن مل يكن مـن أفعـال       ) نظر  ( ؛ ألنها معلِّقةٌ ، وجاز التعليق يف         ) ننظُر( لـ  
   . )١١٢(" القلوب ؛ ألنها وصلة فعل القلب الذي هو اِلعلْم 

 ŸŸ:وقوله تعاىل    ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ//// MM MM}}}} $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ôô ôôMMMM ss ss)))) ÏÏ ÏÏ==== ää ääzzzz 〈〈〈〈 ] ١٧: الغاشـية[ . 
سؤالٌ عـن حـاٍل ، العامـل فيهـا                     ) كَيف  ( ذهب أبو حيان إىل أنّ        

 )ِلقَتا فيه االستفهام مل يبق االستفهام علـى        : " ، مث قال     ) خلّق الفعل عموإذا ع
   . )١١٣(" حقيقته 

 öö:  قوله تعـاىل   - أيضاً –ومنه     öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ ss ssàààà ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ yy yyδδδδ ãã ãã”””” ÅÅ ÅÅ³³³³⊥⊥⊥⊥ çç ççΡΡΡΡ 〈 ]  البقـرة

:٢٥٩[ .   
ىل ، وجيوز فيهـا التعليـق ،        البصرية تتعدى بإ  ) نظر  ( ذكر أبو حيان أنّ       

ر إذا علِّـق صـار      انظر كَيف يصنع زيد ؟ مث ذكر أنّ ما يتعدى حبرف اجل           : فتقول
، بل هـذا    به معناه  يف باب التعليق مراداً      وليس االستفهام : " يتعدى ملفعوٍل، مث قال   

   .) ١١٤(" اً عليها أحكام اللفظ دون املعىنمن املواضع اليت جرت يف لسان العرب مغلَّب
 فعل الرؤية يف معلِّقةً - أيضاً-وما بعدها ) كَيف ( وقد جاءت مجلة   

 مضارعـمواضع بعد الفعل ال) سبعةُ ( ، منها مواضع) مثانية ( القرآن الكرمي، يف 



  ٣٠٥                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

ه يف قوله ـفعل األمر من) كَيف (، وموضع واحد علّقت فيه ) يرى ترى ، أو( 
 øø: تعاىل øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ ¨̈̈̈uu uu���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ rr rr&&&& yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ óó óóssss èè èè???? 44 44’’’’ ss ssAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   .  ]٢٦٠: البقرة[ 〉 ####$$

البصرية تعلَّق  ) رأى  ( معلِّقة للرؤية ؛ ألنّ      )  تحِيي الْموتى  كَيف( فجملة    
    .)١١٥() أما ترى أي برٍق ههنا : ( ، ومن كالم العربالبصرية) نظر (  كما تعلَّق
: عاىل ـه تـ، فمن ذلك قول) ترى ( للفعل ) كَيف ( وأما شواهد تعليق   

 öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& uu uu���� ss ss???? 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ££ ££‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ jj jjàààà9999 $$   .  ]٤٥:  الفرقان[ 〉 ####$$
 öö: وقوله تعاىل  ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& uu uu���� ss ss???? yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè ss ssùùùù yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ >> >>ŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// 〈〈〈〈 ]٦:  الفجر [ .   

 yy: ومنه ـ  أيضاً ـ قوله تعاىل    yy]]]] yy yyèèèè tt tt7777 ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\////#### {{ {{���� ää ääîîîî ßß ßß]]]] yy yyssss öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ9999 

yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ”””” ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ¨̈̈̈uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ½½ ½½zzzz rr rr&&&& 〈〈〈〈 ]٣١:  املائدة[ .  

؛ ألنّ  ) ترى ، أو يرى     ( وما بعدها جاءت معلِّقةً للفعل      ) كَيف  ( فجملة    
  . عمل فيه ما قبله ، وإنما يعمل فيه ما بعده االستفهام ال ي

: أمل تر ، مبعىن : الِعلْم ، فقوله : ، مبعىن والرؤية ـ هنا ـ من رؤية القلب    
أمل : ، فمعنـاه    ) أمل تـر    ( وكلّ ما يف القرآن من      : " أمل تعلم ، قال ابن خالويه       

   . )١١٦(" تخبر ، أمل تعلم ؟ ليس من رؤية العني 
   وما بعدها مفعوالً) كَيف(مجلة وقوع : السادساملبحث 

        من اجلمل اليت هلا حملٌّ من اإلعراب ، اجلملةُ الواقعـةُ مفعـوالً ، وحملُّهـا                
   . )١١٧(النصب 
وما بعدها يف حملّ نصٍب على أنها مفعـولٌ يف          ) كَيف  ( وقد وقعت مجلة      

 القرآن الكرمي ، يف مخسة مواضع :  



٣٠٦     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ

 

نصٍب مقوالً للقول يف يف حملّ ) كَيف (  وقعت مجلة : ول املوضع األ  
 ôô:اىلـه تعـقول ôôNNNN uu uu‘‘‘‘$$$$ xx xx©©©© rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ãã ããΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 çç ççΡΡΡΡ  tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 || ||¹¹¹¹ 〈〈〈〈 

  ) .١١٨( ]٢٩:مرمي[
) عِلم (والً به للفعل يف حملّ نصٍب مفع) كَيف(وقعت مجلة : املوضع الثاين  

 tt :يف قوله تعاىل)رفع(مبعىن  ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ÍÍ ÍÍ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ 〈〈〈〈 ] ١١٩(]١٧:امللك(.  
وما بعدها معلِّقةً فعل النظر ، ) كَيف ( وقعت مجلة : املوضع الثالث   

. انظر إىل كذا : إِذ التقدير  مفعول به على إسقاط حرف اجلر ؛وهي يف حملّ نصٍب
 öö: ه تعاىل يف القرآن الكرمي ، قولومن شواهد ذلك     öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ ss ssàààà ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### 

yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ yy yyδδδδ ãã ãã”””” ÅÅ ÅÅ³³³³⊥⊥⊥⊥ çç ççΡΡΡΡ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ yy yyδδδδθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ õõ õõ3333 tt ttΡΡΡΡ $$$$ VV VVϑϑϑϑ óó óóssss ss ss9999 〈〈〈〈 ]٢٥٩: البقرة[ .   
فتكون هذه اجلملة يف : " فقال  )  ننِشزهاكَيف( أعرب أبو حيان مجلة   

؛ ألنّ ما يتعدى حبرف اجلر إذا علّق صار  ) انظُر( موضع نصٍب على املفعول به 
فكّرت هل جييء زيد ؟ : فكّرت يف أمر زيٍد ، مث تقول : ى ملفعوٍل ،  تقول يتعد

   . )١٢٠(" هل جييء زيد ؟ يف موضع نصٍب على املفعول بفكّرت : فيكون 
معلِّقةً فعل النظر يف القرآن الكرمي ، وهي يف حملّ ) كَيف ( وقد وقعت   

تقدم الكالم عليها يف املبحث موضعاً ، وقد ) تسعٍة وثالثني ( نصٍب مفعول به يف 
  . السابق 

معلِّقةً فعل الرؤية ، وهي يف حملّ ) كَيف ( وقعت مجلة : املوضع الرابع   
  : نصٍب على أنها مفعولٌ ثاٍن يف آيتني 

 øø:  وله تعاىلـق :إحدامها   øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ ¨̈̈̈uu uu���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ rr rr&&&& yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ óó óóssss èè èè???? 
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  ٣٠٧                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

مجلةُ : ياء املتكلم، والثاين : أحدمها : يف اآلية بصريةٌ تعدت الثنني ) رأى(  
   . )١٢١(يف حملّ نصٍب مفعول ثاٍن ) كَيف تحِيي ( 

 yy:  فقوله تعاىل  الثانيةوأما اآلية   yy]]]] yy yyèèèè tt tt7777 ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ \\ \\////#### {{ {{���� ää ääîîîî ßß ßß]]]] yy yyssss öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

………… çç ççµµµµ tt ttƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ9999 yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ”””” ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ¨̈̈̈uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ½½ ½½zzzz rr rr&&&& 〈〈〈〈 ] ٣١: املائدة[ .   
، واهلاء ) يري ( يف حملّ نصٍب مفعول ثاٍن لـ ) : كَيف يواِري ( مجلة   

   . )١٢٢(يف حملّ نصٍب مفعول أول 
، وهي يف ) ترى ( معلِّقةً للفعل ) كَيف ( وقعت مجلة : املوضع اخلامس   

: وله تعاىل ـك قـع ، من ذلـمواض) ستة ( لّ نصٍب سدت مسد املفعولني يفحم
 óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& uu uu���� ss ss???? yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè ss ssùùùù yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ uu uutttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$   . ]١:الفيل [ 〉 ####$$

  قال ابن األنباري  : " كبلَ رفَع فكَي :ت مسد؛)ترى( مفعويلمجلةٌ سد 
   . )١٢٣( " رأيت اَهللا غالباً  : الِعلْم ، حنو : ألنها من رؤية القلب ، مبعىن 

  مفعوالً مطلقاً) كَيف ( وقوع : ع  املبحث الساب
املصدر ، املنتصب توكيداً لعامله ، أو بياناً لنوعه ، أو           : املفعول املطلق هو      

  ).١٢٤(أكرمته إكراماً ، وأكرمته إكرام حاٍمت ، وأكرمته إكرامتني : عدده ، حنو
 تكون مفعوالً مطلقاً ، وقـد تتبعـت       ) كَيف  ( ويرى بعض النحويني أنّ       

مواضع ، و أنّ هذا     ) عشرة  ( مواضع وقوعها ، فتبين يل أنها تقع مفعوالً مطلقاً يف           
  : وجه من وجوه إعراا ، من ذلك 

 uu:اىلـعـت هـقول   uuθθθθ èè èèδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ àà àà2222 ââ ââ‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ cc ccθθθθ || ||ÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ%%%% tt ttnnnn öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„             〈〈〈〈 ]عمران آل : 

٦[.  

يف حملّ نصٍب    ) يشاُء كَيف( ة  ذهب احلويفّ إىل القول جبواز أن تكون مجل          
 .)١٢٥(م تصوير املشيئة وكما يشاء يصوركم يف األرحا: مطلق ، واملعىن  مفعول



٣٠٨     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ
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: ر  اسم استفهام يف حملّ نصٍب مفعوالً مطلقاً ، التقدي        ) : كَيف  ( أُعربت     
   .) ١٢٦(وتبين لكم أي فعٍل فعلنا م 
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   . ]١ :  الفيل[
 حملّ نصٍب   اسم استفهاٍم يف  ) : كَيف  ( ي إىل أنّ    ذهب ابن هشام األنصار      

؛  - أيـضاً  -ا تأيت يف هذا النوع مفعوالً مطلقاً      وعندي أنه : " على املصدرية ، فقال   
. )١٢٧(" فاعـل  أي فعٍل فعل ربك ؟ وال يتجه فيه أن يكون حاالً مـن ال : إذ املعىن   

رب متـصف بالكَيِفيـات      ؛ ألنه يقتضي أنّ الفاعل وهو     )ربك(يعىن به      
فَعل ربك حال كونه على أي حالٍة وكَيِفيٍة ، واتصافه ا           : ؛ ألنّ   املعىن      واألحوال

  .حمالٌ ، غري جائٍز 
 öö: جتيء مصدراً يف قوله تعـاىل       ) كَيف  ( ذهب الزركشي إىل أنّ         ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& uu uu���� ss ss???? 
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 öö: وقوِله تعاىل       öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu ÏÏ ÏÏMMMM uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ øø øøtttt ää ää†††† uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ 〈 

     . )١٢٨(  ] ٥٠:الروم[
  

  بدالً) كَيف ( وقوع مجلة : املبحث الثامن
من اجلمل اليت هلا حملٌّ من اإلعراب ، اجلملةُ الواقعةُ بدالً ، وهي تابعـةٌ يف        

  . راا ملا قبلها إع



  ٣٠٩                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

أجاز ابن جين ، والزخمشري ، وابن مالٍك إبدالَ اجلملة من املفرد ، قـال                 
: عرفت زيداً أبو من هـو ؟ أي         : وتبدلُ مجلةٌ من مفرٍد ، كقولك       : " ابن مالٍك   

   . )١٢٩(" عرفت زيداً أبوته 
  : وقال ابن جين يف قول الشاعر   

   وبالشام أُخرى كَيف تلتقياِن ؟   اجةً   إىل اهللا أشكو يف املدينة ح
 )        حاجـةٍ  (مجلةٌ يف موضع نصٍب بـدالً مـن         :  )  تلتقيان  كَيف (فقوله         " 

   . )١٣٠("  إىل اهللا أشكو هاتني احلالتني تعذُّر التقائهما : قال ؛ فكأنه ) حاجٍة (و 
   ذلك : قال األزهري ما صح١٣١(  التقدير مبفرٍدلرجوع اجلملة إىلوإن(.   
 املفـرد يف القـرآن      وما بعدها بدالً من االسم    ) كَيف  ( وقد وقعت مجلة      

  : مواضع  ، من ذلك ) عشرة ( يف  الكرمي
ــاىل    ــه تع  öö: قول öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ ss ssàààà ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ yy yyδδδδ ãã ãã”””” ÅÅ ÅÅ³³³³⊥⊥⊥⊥ çç ççΡΡΡΡ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ yy yyδδδδθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ õõ õõ3333 tt ttΡΡΡΡ $$$$ VV VVϑϑϑϑ óó óóssss ss ss9999 〈         

  . ]٢٥٩ : البقرة[

 ـ  ننِشزهاوالذي يقتضيه النظر أنّ هذه اجلملة ـ كَيف  :" يان أبو حقال    
البصرية تتعدى بإىل ، وجيـوز       ) انظُر( ، وذلك أنّ     )الِْعظَاِم( يف موضع البدل من     
انظر كَيف يصنع زيد ؟ فتكون هذه اجلملة يف موضع نصٍب           : فيها التعليق ، فتقول     

  . ر إذا علِّق صار يتعدى ملفعوٍل ما يتعدى حبرف اجل؛ ألنّ ) انظُر( على املفعول بـ 
علـى املوضـع؛ ألنّ موضـعه        ) الِْعظَاِم( بدلٌ من   :  )كَيف ننِشزها ( فـ     

   .)١٣٢( " ؟ فانظُر إىل حال العظام كَيف ننِشزها: نصب، وهو على حذف مضاٍف، أي

)   كَيـف   ( از إبداِل مجلٍة فيها     وجعل ابن هشاٍم ِمثْلَ اآلية السابقة يف جو          
 öö     :من اسٍم مفرٍد قوله تعاىل  ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& uu uu���� ss ss???? 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ££ ££‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ jj jjàààà9999 $$  . ]٤٥:الفرقان [ 〉〉〉〉 ####$$
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   يف حملّ جرٍّ بدل اشتماٍل مـن       )كَيف مد الظلّ    ( فقد ذهب إىل أنّ مجلة        
 )كبر( ، ِة مدِّ:  املعىنِفيالظلِّ أمل تر إىل ربِّك كَي  )١٣٣( .   
 óó: ومنه ـ أيضا ـ قوله تعاىل     óóΟΟΟΟ nn nn==== ss ssùùùù rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ôô ôôΜΜΜΜ ßß ßßγγγγ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ tt tt⊥⊥⊥⊥ tt tt//// 

$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ §§ §§ƒƒƒƒ yy yy———— uu uuρρρρ 〈 ] ٦:ق [   .  
بدل اشـتمال ،     ) السماِء( يف حملّ جرٍّ بدلٌ من       ) بنيناها كَيف( مجلة    

   . )١٣٤(ِء كَيِفيِة بنائها أفلم ينظروا إىل السما: واملعىن 
 ŸŸ: وِمثْلُ ما سبق قولُه تعـاىل        ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ//// MM MM}}}} $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ôô ôôMMMM ss ss)))) ÏÏ ÏÏ==== ää ääzzzz ∩⊇∠∪ 

’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ôô ôôMMMM yy yyèèèè ÏÏ ÏÏùùùù ââ ââ‘‘‘‘  ∩⊇∇∪  ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÅÅ ÅÅgggg ùù ùù:::: $$ $$####  yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx....  ôô ôôMMMM tt tt6666 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ çç ççΡΡΡΡ  ∩⊇∪  ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ  ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... 

ôô ôôMMMM yy yyssss ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ßß ßß™™™™ 〈 ] ٢٠  ـ١٧:  الغاشية[ .   
 حملّ جٍر بـدلٌ مـن            يف ) خِلقَت كَيف( ذهب النحويون إىل أنّ مجلة        

  . أفال ينظرون إىل اإلبِل كَيِفيِة خلِْقها : بدل اشتمال ، واملعىن ) اإلبل( 
،   ) الـسماءِ ( يف حملّ جرٍّ بدل اشـتمال مـن          ) رِفعت كَيف( ومجلة    

  . يِفية رفِْعها إىل السماِء كَ: واملعىن 
بدل اشـتمال ،   ) الِْجباِل( يف حملّ جرٍّ بدل من      ) نِصبت كَيف( ومجلة    

  . أفال ينظرون إىل اجلباِل كَيِفيِة نصِبها : واملعىن 
،  ) رِضاَأل( يف حملّ جرٍّ بدل اشـتمال مـن          ) سِطحت كَيف( ومجلة    

   ) .١٣٥(ها إىل األرِض كَيِفيِة سطِْح: واملعىن 
      قال السمني احلليب " :  فبـ   : كَي منصوب )ِلقَتواجلملة  ) ....... خ
وقد تبـدل اجلملـةُ     ....... بدلُ اشتماٍل ، فتكون يف حملّ جرٍّ        ) اإلبل  ( بدلٌ من   

عرفـت زيـداً أبـو             : املشتملة على استفهاٍم من اسٍم ليس فيه استفهام ، كقوهلم         
   .  )١٣٦(" ى خالٍف يف هذا مقرٍر يف علم النحو من هو ؟ عل
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  شرطية ) كَيف ( جميء :  املبحث التاسع 
) كَيف ، وكَيفَمـا     ( ذهب الكوفيون إىل جواز جزم الشرط واجلزاء بـ           

قياساً ، ومنعه مجهور البصريني ، وبين اخلليل أنّ اجلزاء ا مستكره ؛ ألنها ليست               
كَيف تكـون   : إن كان خمرجها خمرج اازاة يف حنو قوهلم         من حروف اجلزاء ، و    

أكون ؛ ألنّ فيها معىن العموم الذي يعترب يف كلمات الشرط ، إالّ أنـه مل يـسمع                  
   .) ١٣٧(اجلزم ا يف السعة 

أن : أحـدمها   : وتستعمل على وجهـني     : " قال ابن هشاٍم ا ألنصاري        
كَيف تصنع  : ظ واملعىن غري جمزومني ، حنو       تكون شرطاً فتقتضي فعلني متفقي اللف     

كَيف جتلـس أجلـس ،      : كَيف جتلس أذهب ، باتفاٍق ، وال        : أصنع ، وال جيوز     
باجلزم عند البصريني إالّ قُطرباً ؛ ملخالفتها ألدوات الشرط بوجوب موافقة جواا            

   .)١٣٨(" جيوز مطلقاً : لشرطها كما مر ، وقيل 
) ثالثـة   ( شرطية غري جازمٍة يف القرآن الكرمي يف        )  كَيف   (وقد وقعت     

  : مواضع ، هي 
 uu: اىل ـه تعـ قول.١        uuθθθθ èè èèδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ àà àà2222 ââ ââ‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ cc ccθθθθ || ||ÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ%%%% tt ttnnnn öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 〈  

   . ]٦:آل عمران [
 ) يشاُء( هنا للجزاء لكنها ال جتزم ، ومفعول : كَيف : " قال أبو حيان   

كَيف يشاء أن يصوركم ، وحِذف فعل اجلزاء :  لفهم املعىن ، التقدير وفحمذ
أنت ظاملٌ إن : أنت ظاملٌ إن فعلت ، التقدير : لداللة ما قبله عليه ، حنو قوهلم 

  ) . ١٣٩(" فعلت فأنت ظاملٌ 

 öö:ومنه قوله تعاىل.٢   öö≅≅≅≅ tt tt//// çç ççνννν#### yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG ss ssÛÛÛÛθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 tt ttΒΒΒΒ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 〈 ]٦٤:دةاملائ [.   
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كَيف تكونُ أكونُ ،    : هي يف معىن الشرط ، كما تقول        : " قال أبو حيان       
 ،املتقدِّم ) ينِفق( حمذوف يدلّ عليه    ) ف  كَي( حمذوف ، وجواب     ) يشاء( ومفعولُ  

 ينفـق : أقوم إن قام زيد ، على جواب الشرط ، والتقـدير            : كما يدلُّ يف قولك     
  .)١٤٠("كَيف تشاء أن أضربك أضربك  : كما تقولنفق ينفق ،كَيف يشاء أن ي

…………  : ونظري ذلك قوله : مث قال  çç ççµµµµ ää ääÜÜÜÜ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 〈 ]٤٨: الروم[ .   

  وما بعدها جواب شرٍط) كَيف ( وقوع مجلة :    املبحث العاشر
 بعدها تقع يف حملّ جـزٍم       وما) كَيف  ( ذهب بعض النحويني إىل أنّ مجلة         

)        ثـالث   ( جواب شرٍط مقدرٍ ، أو مذكوٍر يف القـرآن الكـرمي ، وذلـك يف                
 yy: قوله تعاىل  : هي آياٍت ،  yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù 44 44 yy yy››››#### uu uu 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš šš ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx.... 〈 ]٩٣: األعراف[.   
  . إنْ مل تؤمنوا فكَيف آسى على قوٍم كافرين : قيل تقدير الكالم   
   .)١٤١(يف حملّ جزٍم جواب شرط مقدٍر  ) آسى فكَيف: ( مجلة   
 yy:ومثله قوله تعاىل       yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää äännnn öö öö���� xx xx���� xx xx.... $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† tt ttββββ ¨̈̈̈ tt tt$$$$ øø øø!!!! ÈÈ ÈÈθθθθ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ �� ��7777ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ©©©© 〈  

  . ]١٧: املزمل[

إنْ : يف حملّ جزٍم جواب شرٍط مقدٍر ، أي        ) :  تتقُونَ فكَيف: ( قيل مجلة      
   . )١٤٢(القيامة فكَيف تتقون عذاب اهللا جحدمت يوم 

 ôô: ومنه ـ أيضاً ـ قوله تعاىل     ôôNNNN uu uu‘‘‘‘$$$$ xx xx©©©© rr rr'''' ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ãã ããΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 çç ççΡΡΡΡ  tt ttΒΒΒΒ 

šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 ||   . ]٢٩ :مرمي [ 〉 ¹¹¹¹||

يف معـىن الـشرط        ) مـن   ( وأجود األقوال أن يكون     : " قال الزجاج      
مـن  : من يكن يف املهد صبياً فكَيف نكلّمه ؟ كما تقول           : عىن  واجلزاء ، فيكون امل   

   . )١٤٣(" كان ال يسمع وال يعقل فكَيف أُخاطبه ؟ 



  ٣١٣                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

    والسمني احلليب ، اء ، وأبو البقاء العكربي١٤٤(وبه قال الفر( .   
الشرطية غـري جازمـٍة ،      ) كَيف  ( ِمن هذا يتبين لنا أنّ      : " قال عضيمة      

ءت حمذوفةَ اجلواب ، وشرطُها مضارع على خالف أدوات الشرط اجلازمـة ،   وجا
   ) .١٤٥(" أو معىن شرطُها ماضياً لفظاً فال يحذف جواا إالّ إذا كان 

  ) كَيف ( حذْف عامل : املبحث احلادي عشر
األصل يف العامل أالّ يحذف إالّ إذا دلّ عليه الدليل ، فإن دلّ عليه يكون               

  . ما جائزاً ، وإما واجباً حذفُه إ
موضـعاً ، مل    ) ثالثٍة ومثانني   ( يف القرآن الكرمي يف     ) كَيف  ( وقد جاءت     

  : مواضع ، هي ) مخسة ( يحذف عاملُها إالّ يف 
 yy: قوله تعاىل     yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ yy yy____ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 āā āāωωωω || ||==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 〈 ] ٢٥ :آل عمران[ . 

فصٍب على احلال  يف حملّ ن   : كَي:   ،هو ما دلّت عليه من معىن       والعاملُ فيها حمذوف
  كَيف يصنعون، أو كَيف يكون حاهلم ؟ : الفعل ، تقديره 

بتدٍأ حمذوٍف يـدلّ    يف حملّ رفع خرباً مل    ) كَيف  ( األجود أن تكون    : وقيل     
   .)١٤٦(كَيف حالُهم : عليه املعىن  التقدير 

 yy:وقوله تعاىل     yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... ¤¤ ¤¤ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& 77 77‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ tt tt±±±± ÎÎ ÎÎ0000 〈 ] ٤١: النساء[ . 

     فدلّ عليه معىن الكـالم ،             : كَي ها حمذوفيف حملّ نصٍب حال ، وناصب
  كَيف يصنع هؤالء ؟ أو كَيف تكون حاهلم يوم القيامة ؟  : تقديره 

كَيف حـالُ   : ديره  يف حملّ رفٍع خرباً ملبتدٍأ حمذوٍف ، تق       ) كَيف  : ( وقيل     
   . )١٤٧(هؤالء ، أو كَيف صنعهم ؟ 

 yy: وقوله تعاىل   yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷FFFF uu uu;;;;≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& 88 88ππππ tt tt7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ –– ––ΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 〈   
   . )١٤٨( ، وخترجيها كاآلية السابقة ]٦٢:النساء [



٣١٤     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ

 

 yy:ـ قوله تعاىل أيضاً ـ ومنه  yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yyγγγγ øø øøàààà tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 〈 ]٨:التوبة[  . 

ذكر النحويون أنّ املستفهم عنه حمذوف ؛ لكونه معلومـاً ممـا تقـدم ،                   
  كَيف يكون هلم عهد ، أو كَيف تطمئنون إليهم ؟ : تقديره 

وال ِفعلَ معها ؛ ألنّ املعىن فيها قد تقدم  )كَيف( اكتفى بـ: "الفراء قال    
 yy :يف قوله  yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ tt tt ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 îî îî‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã 〈 ]وقد ]٧:التوبة وإذا أُعيد احلرف ،

   . )١٤٩( " مضى معناه استجازوا حذف الفعِل 
 yy: اىل ـومنه قوله تع    yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷FFFF ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ tt ttƒƒƒƒ 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu����≈≈≈≈ tt tt//// ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ 〈 ] ٢٧ : حممد[ .  

فكَيف تكون حـاهلم ، أو فكَيـف        : حمذوف، تقديره   ) كَيف  ( عاملُ     
  يعملون وما حيلتهم يف ذلك الوقت ؟ 

: يف موضع رفٍع ؛ ألنها خرب مبتدٍأ حمـذوٍف، تقـديره            ) كَيف  : ( وقيل     
   .) ١٥٠(فكَيف حالُهم ، فحذَف املبتدأ للعلم به 
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  ٣١٥                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

  
  

  اهلوامش والتعليقات
  

  .١/٦الربهان : ينظر  .١

سبعة وأربعني نوعاً ، والسيوطي     ) الربهان يف علوم القرآن     ( أورد الزركشي يف مقدمة      .٢
 .مثانني نوعاً )اإلتقان يف علوم القرآن(يف 

، و شرح   ١/٢٦١، والفريد   ٤/١٠٩، ، وابن يعيش     ٣٨٩،  ٣٨٦أسرار العربية   : ينظر .٣
 . ١/٢٣٧ ،والدر املصون ٤/١٠٤التسهيل 

 . ١٨٩إعراب ثالثني سورة : ينظر .٤

 .٤/٢٣٣الكتاب : ينظر .٥

 . ٢٢٦، واملغين ٢/١١٧، والرضي ٤/١٠٩ابن يعيش :  ينظر .٦

 .١/٢١٤، وروح املعاين ١٠٥، ٤/٧٠شرح التسهيل : ، وانظر٢٢٦املغين : ينظر .٧

 . ٤/٢٣٣الكتاب : ينظر .٨

 .٣/١٧٨املقتضب : ينظر .٩

 .٤/١٠٩ابن يعيش : ، وانظر١٧٥املفصل : ينظر .١٠

 .١/٤٠١أمايل ابن الشجري : ينظر .١١

 ،  ٤/٧٠، وشرح التـسهيل     ٤/١٠٩ ، وابن يعيش     ١٢٩، والتبيني   ١/٦٧نظر البيان   ي .١٢
١٠٤ ٢٢٥، واملغين ٢/١١٧، والرضي . 

 . ٢/١١٧، والرضى ٤/١٠٥شرح التسهيل : ، وانظر ٤/١١٠ابن يعيش : ينظر .١٣

 .٢٢٦املغين : ينظر  .١٤

،واالرتـشاف  ١١٧/ ٢، والرضـي    ٢/١٩٦، وشرح اجلمل    ٢/٦٤٣اإلنصاف  : ينظر .١٥
 . ٢/٥٨،  واهلمع ٣/١٣٨، واملساعد ٢٢٥، واملغين ٤/١٨٦٨

 . ٥٩حروف املعاين : ينظر .١٦

 . ١/٨٥معاين القرآن : ينظر .١٧

 . ٢/٦٤٣اإلنصاف : ينظر  .١٨



٣١٦     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ

 

، والرضـى  ٤/٧١، وشرح التـسهيل  ٢/١٩٧األصول : ، وانظر٣/٦٠الكتاب  : ينظر .١٩
٢/١١٧ . 

 . ٢/١٩٧األصول : ينظر  .٢٠

 . ٢/١٩٧األصول : ينظر .٢١

 . ٣/١٣٨، واملساعد ٤/١١٠، وابن يعيش ٢/٦٤٤اإلنصاف : ينظر  .٢٢

 . ٣/١٣٨، واملساعد ٢٢٥املغين : ، وانظر٤/١٨٦٨االرتشاف : ينظر  .٢٣

 . ٤/١١٠، وابن يعيش ٢/٦٤٤اإلنصاف : ينظر .٢٤

 . ٤/١١٠، وابن يعيش ٢/٦٤٤اإلنصاف : ينظر .٢٥

 . ٦٤٥، ٢/٦٤٤اإلنصاف : ، وانظر٢/١٩٦شرح اجلمل : ينظر .٢٦

 . ٢/١٩٧األصول : ينظر .٢٧

 ،واالرتـشاف   ١/٢٢٥ واهلامش، وشـرح اجلمـل       ٤٤١،  ١/٤٣٥لكتاب  ا: ينظر   .٢٨
 . ٢/١٣٨، واهلمع ٢/٤٤٣، واملساعد ٤/١٩٧٩

 . ١/٢٢٥شرح اجلمل : ينظر .٢٩

 . ٢٢٧املغين : ينظر  .٣٠

 ،واهلمع  ٢/٤٤٣، واملساعد   ٤/١٩٨٠ واهلامش، واالرتشاف    ١/٤٤١الكتاب  : ينظر   .٣١
٢/١٣٨ . 

 . ١/٢٢٦شرح اجلمل : ينظر .٣٢

 . ٢٢٨ ،٢٢٧املغين : ينظر  .٣٣

، وابـن   ١٧٥، واملفصل ٢/١٥٩، واألصول   ٢/٤٥، واملقتضب   ٣/٥٦الكتاب  : ينظر   .٣٤
 ٤/٢٤٩، والربهان ٣/١٣٤، واملساعد ١/٤٠١الشجري . 

، واالرتشاف  ٢/١١٦، والرضي   ٤/١١٠ابن يعيش   : ، وانظر ٣٨٦أسرار العربية   : ينظر .٣٥
٤/١٨٦٧ . 

 . ٤/٧٠شرج التسهيل : ينظر .٣٦

 . ٤/٢٣٥الكتاب : ينظر .٣٧

، واملفـصل   ٢٠٠، والصاحيب ٦١، وحروف املعاين    ٥٢٥تأويل مشكل القرآن    : ينظر   .٣٨
 . ٤/١١١، وابن يعيش ١٧٥



  ٣١٧                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

ك من حيـث ال يوجـد الطـرب         كيف طربت مع ِكرب ِسن    : والشاعر أراد أن يقول     
  . الصبوة للفرح، و الرِّيب للحزنومواضعه 

 .٤/١١١ابن يعيش : ينظر .٣٩

، واالرتـشاف   ٢/١١٦والرضـي ،  ٤/٧٠،وشـرح التـسهيل     ١/١٧٨التبيان  : ينظر .٤٠
 . ٤/٢٤٩، والربهان ٣/١٣٤، واملساعد ٤/١٨٦٧

، وشرح ٤/١١٠، وابن يعيش ١٧٥، واملفصل ٢/٤٧، واملقتضب ٣/٥٨الكتاب : ينظر .٤١
 . ٢/١١٦، والرضي ٤/٧٠التسهيل 

أين ومىت وكالمهـا للجـزاء، و       : بأَىنَّ؛ ألنّ معناها معىن     ) تأا(جزم  : والشاهد فيه   
)تلتبس (اجه جوازم على أن .  

 . ٤/٢٤٩، والربهان ٢/١١٦، والرضي ١/٣٥٦الكشاف : ينظر .٤٢

 . ١/١٩٧، والتبيان ١/١٤٨الكشاف : ينظر .٤٣

 . ٢/٤٨٣، والبحر احمليط ٥٢٧، ١/٢٥٧التبيان : ينظر .٤٤

 .٤/٢٤٩، والربهان ٢/١١٦الرضي : ، وانظر١/١٧٨التبيان : ينظر .٤٥

 . ٤/٢٥٠الربهان : ، وانظر١/٢٠٨التبيان : ينظر .٤٦

 . ٢/٤٦١البحر احمليط : ينظر .٤٧

 . ٤/٢٥٠، والربهان ٣/١١١البحر احمليط : ينظر .٤٨

 . ٥٢٧، ١/٤٥٤التبيان : ينظر  .٤٩

 . ٢/١١٤٥، ١/٢٥٦التبيان : ينظر  .٥٠

، ٤٥٢، وجـواهر األدب  ١٢٢، واملغـين  ٤٢٤، و اجلىن الداين  ٢/٧٠الرضي  : ينظر   .٥١
 . ٢/١٩٩والتصريح 

، و االرتـشاف    ٢/١٨٤ ،وشرح التسهيل    ٤/٤٨املصادر السابقة  وابن يعيش      : ينظر .٥٢
 . ٣/٢٠٣، واألمشوين والصبان ٣/١٥٥٤

 .١٢٣، واملغين ٤٢٤، واجلىن الداين ٣/١٥٥٥ ، واالرتشاف ٢/٧٠الرضي : ينظر  .٥٣

 .٣/١٥٥٥االرتشاف : ، وانظر٤/٥٥: ينظر .٥٤

 .٤/٤٩ابن يعيش : ، وانظر٢/٧٠الرضي : ينظر .٥٥



٣١٨     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ

 

، والتـصريح   ١/٥٣٦، وابن عقيـل     ٢/٩٧، وتوضيح املقاصد  ٢٧٨ابن الناظم   : ينظر .٥٦
١/٣٤٢ . 

 . ١/٥٣٩املساعد : ، وانظر٢/٢٤٧شرح التسهيل : ينظر  .٥٧

 . ١/٣٠٣الكتاب : ينظر  .٥٨

، وشـرح التـسهيل     ٢/٥١، وابن يعيش    ١/٢٥٨وانظر املسألة يف التبصرة والتذكرة      
، وابن عقيل   ١/٥٤٢، واملساعد   ٢/٩٩، وتوضيح املقاصد    ٢٨٢، وابن الناظم    ٢/٢٥٨
  . ١/٣٤٣التصريح    و ،١/٥٣٨

 .٢/٢٥٨، وشرح التسهيل ٢/٥١ابن يعيش : ينظر .٥٩

 . ٢/٥٢ابن يعيش : ، وانظر١/٣٠٣الكتاب : ينظر .٦٠

 . ٢/٢٥٩ ، وشرح التسهيل ٢/٥٢ابن يعيش : ، وانظر٣/١١٥الكتاب : ينظر .٦١

، وتوضـيح املقاصـد     ٤/١٩، وشرح التسهيل    ٣/١٥٣٤شرح الكافية الشافية    : ينظر .٦٢
 .٢٣٣، وجواهر األدب ٢٦٥ واجلىن الداين ٤/١٩

، وحاشـية اخلـضري     ٣/٢٧٩، واألمشوين   ٢٢٥،  ١٩٨املصادر السابقة واملغين    : ينظر .٦٣
٢/١١١. 

 .١٩٨املغين : ينظر .٦٤

، واالرتـشاف   ٢/١١٧، والرضي   ٤/١٩، وشرح التسهيل    ٤/١١٠ابن يعيش   : ينظر   .٦٥
٥/٢٤١٨ . 

 . ٢/١١٧الرضي : ينظر  .٦٦

، ٥/١٥٥، وتوضيح املقاصـد     ٢/٧٩٨ ، واالرتشاف    ٢٧١/ ٢شرح الشافية   : ينظر   .٦٧
 . ،٢/٣٣٨والتصريح 

، وشرح الكافيـة الـشافية      ٢/٢٠٧أنواع الوقف وأحكامه يف كشف املشكل       : ينظر .٦٨
، ٥/١٥٥، وتوضيح املقاصد    ٢/٧٩٨، واالرتشاف   ٢/٢١٧،وشرح الشافية   ٤/١٩٧٩

، وحاشـية اخلـضري     ٤/٢٠٣، واألمشـوين    ٢/٣٣٨، والتصريح   ٤/٣٠١واملساعد  
٢/١٧٥. 

 . ٢/٧٩٨االرتشاف  : ينظر .٦٩



  ٣١٩                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
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/ ٢، وشـرح الـشافية      ٨١٢، وابن النـاظم     ٤/١٩٩٨شرح الكافية الشافية    : ينظر   .٧٠
 .٣٤٤/ ٢ ، والتصريح ٤/٤٧٣، وابن عقيل ٥/١٧٦،وتوضيح املقاصد ٢٩٦

، وشذا العرف   ٢/٣٤٥، والتصريح   ٤/٤٧٦، وابن عقيل    ٢/٢٩٨شرح الشافية   :ينظر   .٧١
 .١٣٥، والوايف ١٩٣

 . ٤/٤٧٥، وابن عقيل ٨١٢ابن الناظم : ينظر  .٧٢

 . ٨١٢ابن الناظم :  ، وانظر٤/٢٠٠٠شرح الكافية الشافية : ينظر  .٧٣

 . ٢٢٦، ٢٢٥املغين : ينظر .٧٤

 . ٤/١٠٦شرح التسهيل : ينظر .٧٥

 . ١٠/١٥٥إعراب القرآن الكرمي وبيانه : ينظر  .٧٦

 . ٢/١٢٥، والفريد ١/٤٨٣، والتبيان ١/٣١٤البيان : ينظر .٧٧

 . ٢/٣٣٨، والفريد ١/٥٨٥التبيان : ، وانظر٥/٤٠١الدر املصون : ينظر .٧٨

، واجلامع  ١٤/١٢٨، واحملرر الوجيز    ٣/٨إعراب القرآن   : ، وانظر ٢/٣٣٠البيان  : ينظر .٧٩
خرباً مسبوقةً بفعل النظر    ) كيف(وينظر بقية مواضع وقوع     . ١٥/١٩٨ألحكام القرآن   

  ، يوسف ٧٣،  ٣٩، يونس   ٨٦،  ٨٤، األعراف   ١٣٧آل عمران   : يف القرآن الكرمي يف     
، الصافات  ٤٤ فاطر   ،٤٢،  ٩، الروم ٤٠، القصص ٦٩،  ١٤، النمل   ٣٦، النحل   ١٠٩
   .١٠، حممد ٢٥، الزخرف ٨٢، غافر٧٣

 . ٨/١٠٧، و ٥/١٢٦إعراب القرآن وبيانه : ينظر  .٨٠

: خرباً ومل تسبق بفعل النظر يف القرآن الكـرمي يف           ) كيف(وينظر بقية مواضع وقوع     
  . ١٨ ، امللك ٥ غافر ،٢٦، فاطر ٤٤احلج

 .  ٢٢٦املغين : ينظر  .٨١

 . ١٠٦، ٤/١٠٥شرح التسهيل : ينظر  .٨٢

 . ١/٢٣٧، والدر املصون ١/٤٥، والتبيان ١/١٥٧، واحملرر الوجيز ١/٦٨البيان : ينظر  .٨٣

 . ٤/٦٥احملرر الوجيز : ، وانظر ١/٣٤٢التبيان : ينظر .٨٤

 . ١/٤٣٨التبيان : ينظر  .٨٥



٣٢٠     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ

 

، ٦٤، املائدة   ١٠١،  ٨٦،  ٦ آل عمران :  وينظر املواضع األخرى يف القرآن الكرمي يف        
، الـروم   ٢٩، مرمي   ٦٨، الكهف   ٤٥، إبراهيم     ٣٥، يونس   ٩٣، األعراف   ٨١األنعام  

  . ٢٠، ١٩، املدثر ١٧، املزمل ٣٦، القلم ١٥٤، الصافات ٤٨
 . ٤/٥٧٥، والدر املصون ٤/١٠٠البحر احمليط : ، وانظر ٢/١٣٤الفريد : ينظر  .٨٦

 . ٢/٨١٧، والتبيان ٢/٢٣٦رآن إعراب الق: ، وانظر٢/٨٨البيان : ينظر  .٨٧

، واجلامع ألحكام القرآن    ٢/١٨٣الكشاف  : ، وانظر ٣/١٠معاين القرآن وإعرابه    : ينظر .٨٨
 . ٥/١٣٥، والبحر احمليط ٨/٢٠٣

وينظر بقية مواضـع وقـوع      . ١٠/٢٠الدر املصون   : ، وانظر   ٤/٣٤٧الفريد  : ينظر .٨٩
، املائدة  ٥٠، النساء ٢٥٩بقرة  ال: حاالً مسبوقةً بفعل النظر يف القرآن الكرمي يف       ) كيف(

، الروم ٢٠، العنكبوت ٩، الفرقان ٤٨، اإلسراء ١٢٩، األعراف ٦٥، ٤٦، األنعام ٧٥
  . ٢٠-١٧، الغاشية٥٠

، ١/١٧٢، والبيـان    ١/٣٤٥، ومعاين القرآن وإعرابـه      ١/٢٨٥إعراب القرآن   : ينظر .٩٠
 . ١/٢١١والتبيان 

وينظر بقية مواضـع وقـوع      . ٥/١٨٦، وإعراب القرآن وبيانه     ٣/١٦٢الفريد  : ينظر   .٩١
، ٤٥، الفرقـان    ٣١املائـدة   : حاالً مسبوقة بفعل الرؤية يف القرآن الكرمي يف         ) كيف(

   . ١ ، الفيل ٦، الفجر ١٥، نوح١٩العنكبوت
 ، واألمشـوين    ١/٥٩٤ ، وابن عقيل     ٣/١٦٠٢، واالرتشاف   ٣٣٦ابن الناظم   : ينظر   .٩٢

٢/١٨٦ . 

 . ٣/١٦٠٢ ، واالرتشاف ٢٣٧، ١/٢١٠، والتبيان ٢/١٦٥احملتسب : ينظر .٩٣

 . ١/٢١٠التبيان : ينظر .٩٤

 . ٢/٣٠٥البحر احمليط : ينظر  .٩٥

 .٣/٢٣روح املعاين : ينظر .٩٦

 . ١/٢٣٧التبيان : ينظر  .٩٧

 . ٣/٢٤، والدر املصون ٢/٣٩٥البحر احمليط : ينظر .٩٨

 . ٢/١٦٥احملتسب : ينظر .٩٩

 . ١٦٦، ٢/١٦٥ينظر احملتسب  .١٠٠



  ٣٢١                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
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 . ٣/٧٦٣، والفريد ١٢/٢٦٩احملرر الوجيز : ينظر  .١٠١

  . ١٤/٣١ينظر اجلامع ألحكام القرآن  .١٠٢

 . ٧/١٧٤البحر احمليط : ينظر .١٠٣

 . ٩/٥٣الدر املصون : ينظر .١٠٤

 . ١/٢١١الرضي : ينظر .١٠٥

 . ٢/٤١٩دراسات ألسلوب القرآن الكرمي ، القسم األول : ينظر .١٠٦

 ، وجامع البيـان     ١/٣٩٢معاين القرآن وإعرابه    : وانظر. ٢/٤٣٥البحر احمليط   : ينظر .١٠٧
، واجلامع ألحكام القرآن    ١/٢٥٠، والتبيان   ١/١٩٧،  والبيان    ١/١٨٢اف  ، والكش ٣/٢٩٨
  . ٣/٩٧، والدر املصون ٤/٣٤

، والبحر احمليط ٢/٤٤٧، والفريد ٢/٦٣٦التبيان : وانظر . ٦/١٤الدر املصون : ينظر  .١٠٨
٥/١٤ .  

، والدر املصون   ٨/١٧٦، والبحر احمليط    ٤/٣٩٦الفريد  : وانظر. ٢/٤٠٤البيان  : ينظر .١٠٩
: حمتملة اخلربية واحلالية يف القرآن الكـرمي يف         ) كيف( وينظر بقية مواضع وقوع      .١٠/١٣٦

  .٣٠، ٢١، ١٨، القمر ٢٧، حممد ٥١، النمل ٨، التوبة ٦٢، ٤١النساء 
، والتصريح ٢٠٢، وابن الناظم ٨٩، ٢/٨٨ ، وشرح التسهيل ٧/٨٦ابن يعيش : ينظر .١١٠

١/٢٥٤ ١/١٥١، وحاشية اخلضري . 

 . ٧/٣٣٢، والدر املصون ٢/٨٨البيان : ، وانظر٦/١٩ البحر احمليط: ينظر .١١١

، والكـشاف   ٣/١٠معاين القـرآن وإعرابـه      : ، وانظر ٥/١٣٥البحر احمليط   : ينظر .١١٢
 . ٦/١٦٣، والدر املصون ٢/١٨٣

 . ١٠/٧٧٠الدر املصون : ، وانظر٨/٤٥٩البحر احمليط : ينظر .١١٣

، والدر ١/٥٠١يد ، والفر١/٢١٠التبيان : ، وانظر٣٠٦، ٢/٣٠٥البحر احمليط : ينظر .١١٤
املعجم املفهرس :  معلِّقة فعل النظر يف ) كيف ( وينظر بقية مواضع .  ٢/٥٦٥املصون 

  ) . ٨٧٦) ن ظ ر ( ، أو  مادة ٨٤٦) ك ي ف ( أللفاظ القرآن الكرمي مادة 

 . ٢/٥٧٢، والدر املصون ٢/٣٠٨البحر احمليط : ينظر  .١١٥



٣٢٢     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ

 

، واجلـامع   ١٢/٢٧،  ١٠/٨٠وجيز  احملرر ال : ، وانظر ٧٥إعراب ثالثني سورة    : ينظر .١١٦
معلِّقـة فعـل    ) كيف(وينظر بقية مواضع    . ٣/٤٨٠، والبحر احمليط    ٢٠/٣٠ألحكام القرآن   

   .  ١، الفيل١٥، نوح ١٩، العنكبوت ٢٤إبراهيم : الرؤية يف القرآن الكرمي يف 
 . ٣٩موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب :  وانظر٤٦٠املغين : ينظر .١١٧

 . ٨/٢٤١ب القرآن  اجلدول يف إعرا: ينظر .١١٨

 . ١٣/١٤، واجلدول يف إعراب القرآن ١٠/١٥٥إعراب القرآن وبيانه : ينظر .١١٩

 . ٢/٥٦٥الدر املصون : ، وانظر٣٠٦، ٢/٣٠٥البحر احمليط : ينظر .١٢٠

 . ١/٤٠٢، وإعراب القرآن وبيانه ٢/٣٠٨، والبحر  احمليط ١/٢١١التبيان : ينظر .١٢١

 . ١٧٨لبيضاوي ، وا٣/٤٨٠، والبحر احمليط ٢/٣٢الفريد : ينظر .١٢٢

يف القـرآن   ) تـرى (معلِّقة للفعل   ) كيف(وينظر بقية مواضع    . ٢/٥٣٦البيان  : ينظر  .١٢٣
  . ٦، الفجر١٥، نوح١٩، العنكبوت٤٥، الفرقان ٢٤إبراهيم : الكرمي يف

 . ١/٣٢٣، والتصريح ٢٦١ابن الناظم : ، وانظر١/٥٠٥ابن عقيل : ينظر .١٢٤

 . ٣/٢٤ون الدر املص: ، وانظر٢/٣٩٦البحر احمليط : ينظر .١٢٥

 . ٥/٢٠٦إعراب القرآن وبيانه : ينظر .١٢٦

 . ٥٨٦، ١٠/٤٦٩إعراب القرآن وبيانه : ، وانظر٢٢٦املغين : ينظر .١٢٧

مفعوالً مطلقاً يف القـرآن     ) كيف(وينظر بقية مواضع وقوع     . ٤/٣٣٢الربهان  : ينظر .١٢٨
  . ١٥٤، والصافات١٢٩، واألعراف ٦٥، واألنعام٥٠النساء : الكرمي يف 

 . ٣/١٣٢، واألمشوين ٤٧٥املغين : ، وانظر٣/٣٣٩ل شرح التسهي: ينظر .١٢٩

، ٤٧٥، واملغـين    ٣/٣٤٠وانظر البيت يف شرح التـسهيل       . ٢/١٦٦احملتسب  : ينظر .١٣٠
  . ٣/١٣٢، واألمشوين ٢/١٦٢والتصريح 

 . ١٦٣، ٢/١٦٢التصريح : ينظر .١٣١

، وتفـسري أيب  ٢/٥٦٥الـدر املـصون   : وانظر. ٣٠٦،  ٢/٣٠٥البحر احمليط   : ينظر .١٣٢
، واإلعراب املفـصل  ١/٣٩٦، وإعراب القرآن وبيانه   ٢/٢٣ وروح املعاين    ،١/٢٥٤السعود  

١/٣٦٢ .  
، واجلدول يف إعـراب     ١٦٣،  ٢/١٦٢حاشية التصريح   : ، وانظر ٢٢٧املغين  : ينظر   .١٣٣

 . ٩/٢٩٦القرآن 



  ٣٢٣                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

 

 . ١٢/١١٢، واجلدول يف إعراب القرآن ٩/٢٨٢إعراب القرآن وبيانه : ينظر  .١٣٤

، واجلدول يف إعراب القـرآن      ١٠/٤٥٩وبيانه  ، وإعراب القرآن    ٢٢٧املغين  : ينظر   .١٣٥
٢٦٧، ١٣/٢٦٦ . 

وينظر بقية مواضـع    . ٨/٤٥٩البحر احمليط   :  ، وانظر  ١٠/٧٧٠الدر املصون   : ينظر .١٣٦
وانظر  . ٣٦، القلم   ١٥٤لصافات، ا ٥٠الروم: بدالً يف القرآن الكرمي يف    ) كيف(وقوع مجلة   
 ، و   ١١/٧١ إعـراب القـرآن      ، واجلـدول يف   ٧/٥١٤إعراب  القرآن وبيانه     : إعراا يف   

١٣/٣٤ .  
 . ٢٢٥، واملغين ٢/١١٧ ، والرضي ٤/٧١، وشرح التسهيل  ٣/٦٠الكتاب : ينظر .١٣٧

 . ٢٢٥املغين : ينظر .١٣٨

، وإعراب القرآن وبيانـه     ٣/٢٤الدر املصون   :  ، وانظر  ٢/٣٩٥البحر احمليط   : ينظر   .١٣٩
١/٤٥٥ . 

إعراب القرآن وبيانـه    ، و ٤/٣٤٥الدر املصون   : وانظر. ٣/٥٣٥البحر احمليط   : ينظر   .١٤٠
  . ١٠/١٨٠، ٣/٣٣١، واجلدول يف إعراب القرآن  ٧/٥١٣، ٢/٥١٨

 . ٥/١٣اجلدول يف إعراب القرآن : ينظر .١٤١

 . ١٣/١١١اجلدول يف إعراب القرآن : ينظر .١٤٢

 . ٣/٣٢٨معاين القرآن : ينظر  .١٤٣

  . ٧/٥٩٥، والدر املصون ٢/٨٧٣التبيان : ينظر .١٤٤
 . ٢/٤٢٩لقسم األول دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، ا: ينظر  .١٤٥

، والبحـر  ١/٢٥٠، والتبيـان  ١/١٩٧، والبيان ١/٣٩٢معاين القرآن وإعرابه  : ينظر .١٤٦
 . ٣/٩٧، والدر املصون ٢/٤٣٥احمليط 

، ١/٣٥٩،والتبيـان   ٤/١٢١ ، واحملرر الـوجيز      ٥٣/ ٢معاين القرآن وإعرابه    : ينظر .١٤٧
 . ١٤٢، والبيضاوي ٣/٦٨٢، والدر املصون ٣/٢٦٢والبحر احمليط 

، ١/٢٧٦، والكـشاف    ٤/١٦٤، واحملرر الوجيز    ٢/٦٩معاين القرآن وإعرابه    : نظري .١٤٨
 . ٤/١٦، والدر املصون ٣/٢٩٣، والبحر احمليط ١/٧٥٣والفريد 



٣٢٤     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ

 

 ، ومعـاين    ٢/٥٥١معاين القرآن لألخفـش     : وانظر  . ١/٤٢٤معاين القرآن   : ينظر   .١٤٩
 والبحـر احملـيط     ،١٠/١٠٧، وجامع البيان    ٢/٦، وإعراب القرآن    ٢/٤٣٣القرآن وإعرابه   

  . ٦/١٦، والدر املصون ٥/١٥
، والبحر احملـيط    ٤/٣١٥، والفريد   ٢/٣٧٦، والبيان   ٣/١٧٩إعراب القرآن   : ينظر   .١٥٠

  . ٩/٧٠٣، والدر املصون ٨/٨٣
  

  �   �   � 
  

  
  

  فهرس املصادر واملراجع
  

، للسيوطي، تقدمي حممد شريف سكرن، ومراجعة مصطفى القصاص،         اإلتقان يف علوم القرآن   
 . هـ ، مكتبة املعارف، الرياض ١٤٠٧، ١ط

، أليب حيان األندلسي، حتقيق ودراسة رجب عثمان حممد، ارتشاف الضرب من لسان العرب
 . هـ ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ١٤١٨، ١ط

هــ، مطبعـة   ١٣٧٧، أليب الربكات ابن األنباري، حتقيق حممد جة البيطار،   أسرار العربية 
 . الترقي، دمشق 

هــ ، مؤسـسة     ١٤٠٥،  ١، البن السراج، حتقيق عبد احلسني الفتلي، ط       األصول يف النحو  
 . الرسالة، بريوت 

 . م، دار ومكتبة اهلالل، بريوت ١٩٨٥، البن خالوية، إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي

، هـ ، مطبعة العاين   ١٣٩٧ ، أليب جعفر النحاس ، حتقيق زهري غازي زاهد،           إعراب القرآن 
  . بغداد 

هـ دار ابن كـثري     ١٤١٢،  ٣، تأليف حميي الدين الدرويش، ط     إعراب القرآن الكرمي وبيانه   
 . للطباعة والنشر، دمشق 



  ٣٢٥                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
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هـ ، دار الفكر    ١٤١٤،  ١، جت عبد الواحد صاحل، ط     اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل    
 . للنشر والتوزيع، عمان 

  ،حتقيق ودراسة حممود حممد الطناحي، مكتبـة   هلبة اهللا بن علي ال  أمايل ابن الشجري ،شجري
 . اخلاجني، القاهرة 

، أليب الربكات ابن األنباري، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد،          اإلنصاف يف مسائل اخلالف   
 . هـ ، املكتبة العصرية، بريوت ١٤٠٧

لكتب العلميـة،   هـ ، دار ا   ١٤١٣،  ١، أليب حيان األندلسي، حققه جمموعة، ط      البحر احمليط 
 . بريوت 

، دار  ٢، لبدر الدين الزركشي، حتقيق حممد أبو الفضل إبـراهيم، ط          الربهان يف علوم القرآن   
 . املعرفة ، بريوت 

 أليب الربكات ابن األنباري، حتقيق طه عبد احلميـد طـه،            البيان يف غريب إعراب القرآن،    
 . هـ ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ١٤٠٠

هـ، املكتبة  ١٤٠١،  ٣، البن قتيبة، شرحه ونشره السيد أمحد صقر، ط        شكل القرآن تأويل م 
 . العلمية، بريوت 

، ١، أليب حممد الصيمري، حتقيق فتحي أمحد مصطفى علـي الـدين، ط            التبصرة والتذكرة 
 . هـ ، دار الفكر، دمشق ١٤٠٢

البجاوي، دار إحياء الكتب    ، أليب البقاء العكربي، حتقيق علي حممد        التبيان يف إعراب القرآن   
 . العربية، عيسى احلليب وشركاه 

 ، أليب البقاء العكربي ، حتقيق عبدالرمحن        التبيني عن مذاهب النحويني البصريني والكوفيني     
  .           ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ١٤٠٦، ١العثيمني ، ط

 . ، دمشق ، خلالد األزهري، دار الفكرالتصريح على التوضيح

 أليب السعود العمادي، دار ،)إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي(تفسري أيب السعود 
 . إحياء التراث العريب، بريوت 

، للبيضاوي، صححه حممد سامل  حميسن، وشعبان حممد إمساعيل، مكتبة           تفسري القرآن الكرمي  
 . اجلمهورية العربية، مصر



٣٢٦     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   
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عبـد الـرمحن علـي      : للمرادي، حتقيق    سالك بشرح ألفية ابن مالك،    توضيح املقاصد وامل  
  .  القاهرة زهرية،هـ، مكتبة الكليات األ١٣٩٦، ١سليمان، ط

، البن جريٍر الطربي، قدم له الـشيخ خليـل املـيس ،             جامع البيان عن تأويل آي القرآن     
 . هـ ، دار الفكر، بريوت ١٤١٥

 . هـ دار الكتب العلمية، بريوت ١٤٠٨، ١ طللقرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن، 

، ٢، تصنيف حممود صايف، ومراجعة لينـة احلمـصي ،ط         اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه    
 . هـ دار الرشيد ، دمشق ١٤٠٩

، ١ ، للمرادي، حتقيق فخري الدين قباوة ، وحممد نـدمي ، ط            اجلىن الداين يف حروف املعاين    
 . وت هـ دار الكتب العلمية، بري١٤١٣

، ١، لعالء الدين اإلربلي، صنعة إميل بديع يعقوب، ط        جواهر األدب يف معرفة كالم العرب     
 . هـ ، دار النفائس ، بريوت ١٤١٢

 . هـ، دار الفكر، بريوت ١٣٩٨، حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل

 . ، للصبان، مطبعة احلليب ، القاهرة حاشية الصبان على شرح األمشوينّ

 .، دار الفكر، دمشق  احلمصي على التصريحسحاشية ي

هـ، مؤسـسة  ١٤٠٦، ٢، أليب القاسم الزجاجي، حتقيق على توفيق احلمد، ط     حروف املعاين 
 . الرسالة، بريوت 

 . ، تأليف حممد عبد اخلالق عضيمة ، دار احلديث، القاهرة دراسات ألسلوب القرآن الكرمي

، ١سمني احللـيب ، حتقيـق أمحـد اخلـراط ، ط          ، لل الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون     
 . هـ، دار القلم ، دمشق ١٤٠٦

، لشهاب الـدين األلوسـي ، ضـبطه         روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين       
 . هـ ، دار الكتب العلمية، بريوت ١٤١٥، ١وصححه على عبد الباري عطية، ط

  . الوي ، املكتبة العلمية اجلديدة ، بريوت ، تأليف أمحد احلمشذا العرف يف فن الصرف
، البن عقيل، حتقيق حممد حميي الدين عبـد احلميـد،           شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      

 . هـ ، املكتبة العصرية، بريوت ١٤٢٢



  ٣٢٧                 )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١(جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد       
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 . ، البن الناظم ، حتقيق عبد احلميد السيد، دار اجليل، بريوت شرح ألفية ابن مالك

 .  ، لألمشوينّ ، مطبعة احلليب ، القاهرة لكشرح ألفية ابن ما

، ١، البن مالك ، حتقيق عبد الرمحن السيد، وحممـد بـدوي املختـون، ط              شرح التسهيل 
 . هـ ، هجر للطباعة والنشر ، اجليزة ١٤١٠

مل الزجاجيالبن عصفور، حتقيق صاحب أبو جناحشرح ج ، . 

هــ ،  ١٤٠٢، حققه خنبةٌ من العلماء ،  الدين االستراباذي لرضي،شرح شافية ابن احلاجب 
  . دار الكتب العلمية ، بريوت 

 . هـ ، دار الكتب العلمية، بريوت ١٤٠٢، ٣ لرضي الدين االستراباذي، طشرح الكافية،

هـ، دار ١٤٠٢، ١ البن مالٍك األندلسي، حتقيق عبد املنعم هريدي، طشرح الكافية الشافية،
 . املأمون للتراث 

 . ، البن يعيش النحوي ، عامل الكتب، بريوت لشرح املفص

، أليب حسني ابن فارس، حتقيق السيد أمحد صقر، مطبعة عيسى احلليب ،        الصاحيب يف فقه اللغة   
 . القاهرة 

هــ ،   ١٤٠٨،  ١ ، للفراهيدي، حتقيق مهدي املخزومي ، و إبراهيم الـسامرائي ، ط            العني
 . مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت 

 . ، مطبعة البايب احلليب، القاهرة ١٣٨٣، ٢، لإلمام الشوكاينّ ، طتح القديرف

، ١، للمنتجب اهلمذاينّ ، حتقيق حممـد حـسن النمـر، ط           الفريد يف إعراب القرآن ايد    
 . هـ، دار الثقافة ، الدوحة ١٤١١

 . هرة هـ ، مكتبة اخلاجني، القا١٤٠٣، ٢، لسيبويه، حتقيق عبد السالم هارون، طالكتاب

 . ، جلار اهللا الزخمشري، دار املعرفة، بريوت الكشاف

، ١، لعلي بن سليمان اليمين ، حتقيـق هـادي عطيـة مطـر، ط              كشف املشكل يف النحو   
 . هـ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ١٤٠٤

، ٢، البن جين، حققه جمموعـةٌ مـن العلمـاء، ط          احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات     
 .  للطباعة والنشر هـ دار سزكني١٤٠٦



٣٢٨     )فا يف القرآن الكرمي       االستفهامية يف ال) كَياهلامشيأمحد القرشي. ددراسات النحوية وأوجه إعرا   

ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ــ

 

 . دانت، املغرب  بتاروحتقيق الس العلمي،البن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز

، دار الفكر ،    ١٤٠٠، البن عقيل، حتقيق حممد كامل بركات،        املساعد على تسهيل الفوائد   
 . دمشق 

هـ، عامل الكتـب،    ١٤٠٥،  ١ ، لألخفش ، حتقيق عبد األمري حممد أمني ، ط          معاين القرآن 
 .بريوت 

 . هـ ، عامل الكتب، بريوت ١٤٠٣، ٣، للفراء ، طمعاين القرآن

هـ، ١٤٠٨، ١، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق عبد اجلليل عبده شليب، طمعاين القرآن وإعرابه
 . عامل الكتب، بريوت 

هـ، دار  ١٤٠٨،  ٢، وضعه حممد فؤاد عبد الباقي ، ط       املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي    
 . احلديث، القاهرة 

 ،  البن هشاٍم األنصاري ، حتقيق مازن املبارك، وحممد علي            مغين اللبيب عن كتب األعاريب    
 . هـ، دار نشر الكتب اإلسالمية، الهور ١٣٩٩، ١محد اهللا، ط

 . ، دار اجليل، بريوت ٢، أليب قاسم الزخمشري ، طاملفصل 

هـ ، مطـابع    ١٣٩٩،  ٢، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة ،ط      ، أليب العباس املربد     املقتضب  
 . األهرام التجارية، القاهرة 

، خلالد األزهري ، حتقيق حممد إبراهيم سليم ، مكتبـة           موصِّل الطالب إىل قواعد اإلعراب    
 . الساعي، الرياض 

، ١، ط  ، للسيوطي ، عين بتصحيحه حممد بدر الدين النعساينّ         مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع    
 . هـ ، مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة ١٣٢٧

 ، تأليف أمحد إبراهيم عمـارة ،        الوايف يف التصغري والنسب والوقف واإلمالة ومهزة الوصل       
 .رةهـ ، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنو١٤٠٨، ٤ط
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